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Sammanfattning 
Preemraff Göteborg, som ligger på Hisingen i Göteborg, framställer drivmedelsprodukter till 
den svenska och internationella marknaden. Till produktkatalogen tillhör LPG, liquefied 
petroleum gas, som består av butan- och/eller propangas. Butan och propan är brännbara 
gaser som kan bilda explosiva blandningar med luft. Följaktligen finns det risker förenade 
med produktion, hantering och transport av LPG. Gasen som tillverkas leds på raffinaderiet 
till Skarvikshamnen i 6 km långa pipelines ovan mark. Syftet med detta examensarbete har 
varit att utvärdera rörledningarnas utformning och granska möjliga förbättringar i 
skyddsbarriärerna.  
 
Denna rapport innefattar en riskanalys över ledningarna, där möjliga orsaker till läckage 
identifierats. Det klargörs att det finns en viss generisk risk för läckor längs med hela 
ledningen, men också punktspecifika risker. Dessa utgörs av åtta rörbryggor, en rörtunnel 
samt dräneringsventiler vid två punkter. Olycksfrekvenser har beräknats genom att 
litteraturvärden för läckor på pipelines och olycksstatistik från Trafikverket har studerats 
samt så har bedömningar av de specifika förhållandena utförts.  
 
Konsekvenserna av en läcka eller rörbrott med antingen direkt eller fördröjd har beräknats i 
programmen EFFECTS och RISK CURVES. Frekvens och konsekvens har sammanvägts till 
samhälls- och individrisker. FN-kurvor framställer samhällsrisken genom grafer som visar 
antal omkomna mot frekvens. Individrisken presenteras i form av individriskkonturer, vilka 
är geografiska områden med olika frekvens med vilken en person beräknas kunna 
omkomma.  
 
Åtgärdsförslag har utvecklats i samråd med en expertgrupp från Preemraff. Fyra olika 
åtgärdsalternativ har preciserats, för vilka beräkningar av samhälls- och individrisken har 
genomförts. De olycksförebyggande åtgärder som tagits i beaktning är att förstärka 
barriärerna kring rörbryggorna eller att leda rören i tunnlar under vägarna. 
Skadereducerande åtgärdsförslag är att installera sektioneringsventiler på vardera sidan om 
de särskilt utsatta punkterna eller att installera sektioneringsventiler med 150 m mellanrum 
längs med hela ledningen.  
 
Beräkningarna belyser att olycksfrekvensen avtar mest om ledningarna placeras i tunnlar 
under mark vid de mest utsatta punkterna. För att mildra konsekvenserna av en olycka så är 
installation av sektioneringsventiler varje 150 m den mest verksamma metoden. Installation 
av sektioneringsventiler innebär att mängden gas som släpps ut vid ett läckage minskar 
avsevärt, alltså blir olyckor som kan ske mindre allvarliga.  
 
En diskussion har förts angående hur beslut ska fattas inom riskhantering och vilka faktorer 
som ska beaktas. Genom att efterleva bestämda risktoleransprinciper så kan 
riskhanteringsalternativ förklaras och motiveras. Risktoleranskriterier klargör vilka risknivåer 
som organisationen tillåter och underlättar vid beslut om riskreducerande åtgärder. 
Dessutom medför fastställda risktoleranskriterier att Preemraff tar ett tydligt 
ställningstagande angående vilka risknivåer de anser tolerabla samt att det sätter fokus på 
att säkerhetsarbetet prioriteras.   
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Abstract 
Preemraff Göteborg, situated in the harbour of Gothenburg, produces petroleum products 
for the Swedish and international markets. LPG, liquefied petroleum gas, mixtures of 
propane and/or butane gas, is manufactured at the facility. Butane and propane gas are 
flammable gases that can produce explosive mixtures with air. Consequently there are risks 
involved in the production, storage and transportation of LPG. The gas is pumped through 
pipelines above ground from the refinery to Skarvik harbour. The purpose of this final thesis 
has been to consider it necessary to investigate the construction of the pipelines and 
examine the possible enhancements in the protective barriers.   
 
This essay includes a risk analysis in which possible causes for leakages have been identified. 
It is illuminated that there is a certain generic risk for leakages along the whole length of the 
pipelines as well as specific points with elevated risk. These points are the eight tubular 
bridges, one tunnel and drainage pipes on two locations. The accident frequencies have 
been calculated through studies of available literature and accident statistics as well as 
through assessments of the particular conditions.  
 
The consequences of a leak or full bore rupture with either direct or delayed ignition have 
been calculated through the programmes EFFECTS and RISK CURVES. Frequency and 
consequences have been combined to individual and societal risks. The societal risk is 
brought forward in FN-curves, which illustrate the frequency of accidents versus number of 
fatalities. Risk contours demonstrate the individual risk in geographical areas with different 
fatality frequencies for individuals.  
 
Suggestions for measures meaning to reduce the risks have been developed in elaboration 
with an expert group from Preemraff. Four different risk reducing scenarios have been 
presented, for which frequency and consequence calculations have been accomplished. The 
scenarios are to expand the barriers surrounding the tubular bridges, establish tunnels under 
the roads, and install sectioning valves every 150 m or on either side of the tubular bridges.  
 
The calculations elucidate that the accident frequencies are diminished the most if the 
pipelines are placed in tunnels under the roads. The most efficient mean to decrease the 
consequences of an accident is to establish sectioning valves every 150 m. Sectioning valves 
ensure that the amount of gas released is significantly reduced, thus the accidents occurring 
will be less sever.   
 
A discussion has been undertaken regarding how decisions are taken in risk management 
and which factors are to be considered. By observing certain risk tolerance principles risk 
reducing measures can be explained and argued for. Risk tolerance criteria define which risk 
levels that the organization allow and ease the process when making decisions concerning 
risk reducing measures. Furthermore, establishing risk tolerance criteria clarify that 
Preemraff takes a distinct standpoint regarding what risk levels are considered tolerable as 
well as centers that the company prioritizes safety.    
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Ordförklaringar  
 
Brännbarhetsområde  
Det gas-luftförhållande (anges oftast som procentandel) som måste föreligga för att 
antändning ska kunna ske (Almgren 2007).  
 
Deflagration   
En framåtskridande kemisk reaktion i vilken fortskridningen bestäms av konduktion och 
molekylär diffusion (CPR 14E, 1997).   
 
Detonation 
En förbränningsreaktion i vilken fortskridningen bestäms av en chockvåg som komprimerar 
blandningen till dess termiska tändpunkt (CPR 14E, 1997).   
 
Flampunkt  
Den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna 
gaserna ska antändas av en öppen låga (NE, 2010). 
 
Flash fire  
Förbränning av en brännbar blandning av ångor och luft där flamman sprider sig genom 
gasmolnet i en sådan hastighet att övertrycket inte bör orsaka skador (CPR 18E, 1999).  
 
Gasmolnsexplosion  
Explosionsartat förlopp i vilket ett gasmoln brinner med mycket hastig förbränning och 
kraftig tryckökning (Almgren, 2007). 
 
Jetflamma  
En flamma som rör sig genom en vätska eller gas med hög hastighet från en öppning eller 
läcka (CPR 14E, 1997).  
 
Jetstråle 
Vätska eller gas som flödar med hög hastighet från en öppning (CPR 18E, 1999).  
 
LPG (liquefied petroleum gas) 
Gasblandning av i huvudsak propan eller butan som förvaras under tryck i vätskeform 
(Meyer, 2005). Det svenska handelsnamnet är gasol.  
 
Termisk tändpunkt 
Den lägsta temperaturen vid vilken ett brännbart ämne kan antända utan inverkan från 
tändkälla. 
 
Ångtryck 
Det tryck ångan över en vätska utövar då vätskan och ångan är i jämvikt. 
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Ekvationer  
 

 

Ekvation 1:  

 

Ekvation 1: Ekvationen för en risk. 

 
 
 
Ekvation 2:  
 

 
 

Ekvation 2: Frekvensberäkning. 

 
 
Ekvation 3:  

 

 

Ekvation 3: Antalet olyckor som leder till hål på rör per år. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Preemraff Göteborg är en bifirma till Preem AB, ett av Sveriges största drivmedelsföretag. 
Raffinaderiets verksamhet sträcker sig från förädling av råolja till leverans av färdiga 
produkter. I anläggningen framställs gasolprodukter, också kända som LPG, vilket är 
blandningar av butan- och propangas. Butan och propan leds från raffinaderiet via 
gasledningar ovan mark till Skarvikshamnen för vidare transport. Propan och butan är 
extremt brandfarliga gaser som kan bilda explosiva blandningar med luft. Följaktligen 
föreligger stora risker i samband med hantering och transport av gasol.    
 
Preemraffs säkerhetsavdelning ser anledning att utvärdera de risker som LPG-ledningarna 
medför. Ledningarna anses utgöra ett av de objekt som Preemraff vill se över för att kunna 
belysa möjliga riskhanteringsalternativ.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Rapportens ämnar identifiera möjliga olycksscenarier som kan uppkomma i anslutning till 
LPG-ledningarna. Frekvenser för och konsekvenser av möjliga händelseutvecklingar kommer 
att beräknas och presenteras. Riskerna ska framställas på samhälls- och individnivå. Möjliga 
åtgärder som innebär att riskerna kan minskas eller avlägsnas ska utvecklas och utvärderas.  
 
De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är: 
Vilka olycksorsaker kan identifieras? 
Hur värderas dessa risker ur ett samhälls- och individperspektiv? 
Vilka möjliga riskhanteringsalternativ finns?      

1.3 Mål 
Examensarbetet ska innefatta en kvantitativ riskanalys över LPG-ledningarna mellan 
Preemraff och Skarvikshamnen. Effekterna av införande av olika säkerhetsbarriärer ska 
framställas. Det är önskvärt om arbetet kan ge riktlinjer för vilka åtgärder som är lämpliga.  

1.4 Avgränsningar 
Rapporten uppmärksammar LPG-ledningarna mellan Preems raffinaderi och utlastningskajen 
i Skarvikshamnen. Riskanalysen omfattar rörledningarna från avstängningsventilerna vid 
sfärerna, i vilka de förvaras på raffinaderiet, till utlastningspunkten i hamnen. Ut- eller 
inlastning beaktas inte. 
 
Riskerna bedöms ur samhälls- och individperspektiv. Rapporten presenterar endast hur 
riskerna påverkar tredje man, alltså personer utan koppling till verksamheten. Personer som 
arbetar i hamnen behandlas som egen personal. De företag som är verksamma i hamnen har 
ett samråd och är medvetna om riskerna som de olika verksamheterna medför.    
 
Rapporten begränsas till att fästa avseende vid de tekniska parametrarna. Därmed 
inkluderas inte analys av organisatoriska och administrativa system. Möjligheten att 
gasledningarna kan utsättas för sabotage utvärderas inte heller.  
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De kemiska och fysikaliska egenskaperna hos butan och propan och mekanismerna vid 
spridning och antändning beskrivs endast översiktligt. Inte heller beskrivs den grundläggande 
teorin bakom förbränningsprocessen eller brand- och explosionsförlopp. Läsaren bör inneha 
viss förkunskap om kemi och branddynamik.  
 
De modeller och generiska fakta som används bygger i sin helhet på Colored books (CPR 12, 
14, 16, 18E, 1992-1999), utgivna av det holländska forskningsinstitutet TNO. Beräkningar 
genomförs i programmen RISKCURVES och EFFECTS, som är framtagna av TNO. De 
beräkningar som genomförs beskrivs endast överskådligt, dock med källhänvisningar.  

1.5 Disposition 
För att underlätta för läsaren presenteras rapportens disposition. Kapitlen beskrivs för en 
ökad förståelse för uppsatsens innehåll. 
 

1. Inledning  
Här presenteras bakgrund och de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 
Syftet med rapporten och de mål som ska uppnås beskrivs. Dessutom fastställs 
arbetets avgränsningar.  

 
2. Teori  

I detta kapitel erhålls den teori som arbetet baseras på. Begrepp som förklaras är 
risk, riskhantering, riskanalys, riskvärdering och riskreducerande åtgärder. Dessutom 
beskrivs egenskaperna hos propan och butan, hur ämnena sprids och vilka effekter 
läckage kan medföra.  

 
3. Preemraff 

Här får läsaren en inblick i Preemraffs produktion och anläggningens utformning. 
Kapitlet innehåller en redogörelse för hur LPG framställs, raffinaderiets 
säkerhetsarbete och en systembeskrivning över LPG-ledningarna.  

 
4. Metod 

De steg som ingår i den kvantitativa riskanalysen beskrivs. Genomförandet av 
riskidentifiering, frekvensberäkningar, konsekvensberäkningar, riskpresentation samt 
framtagning av åtgärdsförslag sammanfattas. 

 
5. Resultat 

De resultat som erhålls återfinns i detta kapitel. De risker som identifieras 
sammanställs så väl som frekvens- och konsekvensberäkningar. Dessa resulterar i en 
riskpresentation. Sedan presenteras riskhanteringsalternativen och 
beräkningsresultaten för dessa.  

 
6. Analys 

En analys av resultaten genomförs. Effekterna av införandet av de olika 
riskhanteringsalternativen granskas och jämförs med nuläget samt varandra.  
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7. Felkällor 
Här presenteras de faktorer som varit förhindrande eller försvårande under arbetets 
gång.   

 
8. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras riskhanteringsprocessen. Ett resonemang förs angående 
olika alternativ som finns för att underlätta vid beslutsfattande gällande 
riskreducerande åtgärder.  

 
9. Slutsatser 

Slutsatser gällande de resultat som erhålls och de ämnen som diskuteras 
presenteras.  

 
10. Förslag till vidare studier 

I det avslutande kapitlet framställs frågeställningar som uppkommit under arbetet 
som kan utvecklas.  

 
11. Referenser 

Källor som anges i rapporten återfinns här.   



 

4 
 

2. Teori 

2.1 Begreppet risk 
I en riskanalys behandlas de scenarier som kan medföra negativa konsekvenser för ett visst 
system. Ett system definieras som ”… samling element som hänger samman med varandra så 
att de bildar en ordnad helhet…” (NE, 2010). Det finns många olika exempel på vad som kan 
utgöra ett system, det kan röra sig om geografiska avgränsningar eller indelning i tekniska 
komponenter eller tidsramar. Vid en riskanalys måste systemets gränser definieras. Hur 
systemet påverkas av en viss händelse bestäms av hur dess element reagerar i den specifika 
situationen. Elementen kan beskrivas med olika tillståndsvariabler t1, t2, t3, …, tn (Johansson, 
Jönsson, 2007). Variablerna kan exempelvis beskriva flödeshastighet vid en gasläcka eller 
meteorologiska förhållanden. Samtliga elements tillståndsvariabler bildar en vektor som 
alltså är systemets tillstånd; T = (t1, t2, t3, …, tn). Allt som sker utanför systemets gränser 
tillhör dess omgivning.  
 
Ett komplext system består av många olika element. Hur ett fel i ett element påverkar hela 
systemet beror på hur systemet är uppbyggt och hur dess olika delar är kopplade till 
varandra. I ett tätt kopplat system kan en händelse påverka många omgivande delar, vilket 
inte sker om elementen är oberoende av varandra (Perrow, 1984).  
 
Samtliga scenarier som kan inträffa i ett system definieras som dess scenariorymd, S. De 
oönskade händelser som kan ske kallas riskscenariorymd, SA, som är en del av den totala 
scenariorymden. En viss mängd av riskscenariorymden utgörs av ett antal riskscenarier, Si, 
såsom framställs i Figur 1. Ett riskscenario består av specifika systemtillstånd i en viss 
ordning, Si = (T1, T2,…, Tj).  
 
 

 
Figur 1: Riskscenarierna Si utgör en del av den totala scenariorymden S (Johansson, Jönsson, 2007).
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Varje risk utgörs av en viss scenariomängd Si, som samtliga har en sannolikhet eller frekvens 
pi, och särskilda konsekvenser xi (Garrick, Kaplan, 1981), såsom Ekvation 1 anger: 

 
 

   Ekvation 1 
 
 
P står för partition, delning, vilket innebär att risken är beroende av uppdelningen av de olika 
riskscenarierna i riskscenariorymden. Således påverkas risken av i vilken ordning systemets 
tillstånd sker och hur tillstånden beror av varandra. I denna rapport kommer en kvantitativ 
definition av risk att användas, alltså framställs risken i form av numerära termer.  
 
Vilket system riskanalysen än begränsas till kommer den totala mängden scenarier att vara 
oändlig. För att kunna identifiera de risker som kan förekomma i ett system måste alltså 
avgränsningar i analysen införas. Denna avgränsning medför att en modell av det verkliga 
systemet skapas. Genom att identifiera de risker som kan förekomma i modellen så 
approximerar man de verkliga riskerna (Johansson, Jönsson, 2007).   
 
För varje riskscenario finns ett utfall av negativa konsekvenser som bildar en 
konsekvensrymd xi. Det står klart att olika effekter av en händelse påverkar olika aktörer och 
områden på olika sätt. Alltså måste vissa avgränsningar göras i vilka det klargörs vad som ska 
tas i beaktning i riskanalysen och på så sätt definiera vad en negativ konsekvens är. Varje 
konsekvens måste dessutom vara mätbar, sålunda kunna definieras med explicita värden.  
 
Sannolikheten är ett mått på hur troligt det är att en viss händelse tros ska inträffa givet 
vissa förutsättningar. Frekvensen av en händelse är det antal gånger denna händelse 
förväntas ske under en viss tidsperiod (SRV, 2003).  
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2.2 Riskhantering 
Riskhantering är det samlade begreppet för den process i vilken riskanalys, riskvärdering, 
framtagning och utförande av åtgärder, kontroll och uppföljning ingår (SRV, 2003). Figur 2 
visar ett exempel på strukturen på riskhanteringsprocessen, vars steg behandlas vidare 
nedan.  
 
 

 
Figur 2: Riskhanteringsprocess (SRV, 1997).
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I det första steget ska riskhanteringsprocessens syfte och mål klargöras. Dessutom bör 
systemet definieras och avgränsningar införas gällande till exempel fysiska gränser, 
tidsramar och vilken typ av risker som ska identifieras. De aktörer som berörs definieras; de 
som ska fatta beslut angående riskerna, de som utsätts för riskerna och de som drar nytta av 
verksamheten som orsakar riskerna. Som Figur 3 visar kommer dessa intressen inte alltid att 
sammanfalla eller sträva mot samma mål. 

 
 

 
Figur 3: Alla aktörer som i någon mån påverkas av risken strävar inte mot samma mål (SRV, 2003). 
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2.2.1 Riskanalys 
Målet med en riskanalys är att avgöra vilka oönskade händelser som kan tänkas ske i ett 
system, vilken sannolikhet eller frekvens de har och vilka negativa konsekvenser som kan 
uppstå. I en kvantitativ riskanalys (QRA) presenteras resultaten explicit i uppmätta eller 
beräknade värden. Det medför att risker är lättare att jämföra. I en kvalitativ riskanalys 
uttrycks sannolikhet och konsekvens i relativa termer, såsom hög/låg eller allvarligt/måttligt. 
En kvantitativ riskanalys innehåller även kvalitativa moment (SRV, 1997).   
 
Det finns ett stort antal riskidentifieringsmetoder. Vilken av dessa som väljs beror på hur 
detaljerad riskanalysen ska vara och vilket system som ska granskas. What-if metoden 
ifrågasätter vad som kan hända om ett tillstånd uppstår som avviker från normalläget. En 
skadehändelse identifieras och orsaker och konsekvenser utreds. Därefter bestäms 
sannolikheten och konsekvensen till ett värde på en bestämd skala (SRV, 2003).   
 
Då möjliga olycksscenarier i en analys innefattar utsläpp av brandfarliga eller giftiga ämnen 
används termen Loss of Containment events (LOCs). Loss of Containment innebär att skadlig 
energi frigörs okontrollerat (CPR 18E, 1999).  
 
Ett möjligt tillvägagångssätt för att genomföra en riskanalys är att använda en delphi-metod, 
vilken är passande om det finns lite information tillgänglig om liknande fall eller om systemet 
är unikt. Metoden innebär att en grupp experter inom området delar med sig av sina 
erfarenheter och åsikter. Möjliga risker i systemet kommer följaktligen att bedömas från 
olika perspektiv, vilket ger en bredare riskbild. Denna teknik är således subjektiv, vilket kan 
medföra både för- och nackdelar (Skulmoski et al, 2007).     
 
Analysen delas därefter ofta in i tre faser; frekvens- eller sannolikhetsbedömning, 
konsekvensanalys och riskvärdering (Han, Weng, 2010).  
 
Vid frekvens- och sannolikhetsbedömningen är målet att beräkna hur troligt det är att en 
viss händelse inträffar. Antingen kan direkta siffror tas fram genom statistik från egna eller 
liknande verksamheter. Det går även att ta fram frekvensen eller sannolikheten för olika 
delhändelserna som är förutsättningar för att den oönskade händelsen ska ske (SRV, 2003).  
 
Frekvensen och sannolikheten i en riskanalys mäts ofta i antal omkomna till följd av en 
händelse. Orsaken att skador inte tas i beaktning är att en skada är ett svårdefinierat 
begrepp med många grader. Alltså är det svårt att ställa upp personskador mot riskkriterier 
(Stenberg, 2007).   
 
Konsekvensanalysen visar vilka effekter som kan orsakas av den oönskade händelsen.  Det 
kan gälla både fysiska effekter såsom skador på liv och egendom eller ekonomiska effekter 
för verksamheten i fråga. Konsekvenserna kan belysas ur olika perspektiv, såsom 
konsekvenser för individen, samhället eller organisationen. Ett händelseträd är ett verktyg 
för att utreda möjliga följdhändelser av en olycka. En initierande händelse definieras och 
sedan kartläggs effekter som kan uppstå efter detta tillstånd inträtt, det vill säga att en 
oönskad händelse inträffat. Från den initierande händelsen upprättas en trädstruktur i vars 
förgreningar följdhändelserna formuleras. Genom denna metod kan sluthändelser tas fram, 
vilket möjliggör analys av en händelses allvarlighetsgrad (Fischer et al, 1998). 
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Genom en händelseträdsanalys kan även frekvensen eller sannolikheten för den oönskade 
händelsen tas fram. Om det finns värden för de olika delhändelserna så kan frekvensen för 
sluthändelsen beräknas. Multiplikation av frekvenser eller sannolikheter för de förhållanden 
som måste existera för att en olycka ska ske ger frekvensen för olyckan (SRV, 2003).  
 
I en kvantitativ riskanalys förekommer det alltid osäkerhet. Vid riskidentifieringen är 
osäkerheten kopplad till kunskap och detaljeringsgrad. Felaktig statistik kan bidra till 
felberäkningar av frekvenser och sannolikheter. Vid konsekvensbedömningen finns ett 
osäkerhetsmoment gällande beräkningsmodeller och kunskap om systemet. Variationer i 
frekvens är stokastiska. Det är således viktigt att de synliggörs i analysen så att de tas i 
beaktning i riskvärderingen. Kunskapsbaserade osäkerheter kan förebyggas och åtgärdas 
(Stenberg, 2007). För att uppskatta hur stor effekt variationer i indata har kan en 
känslighetsanalys användas. Inverkan på slutresultatet i en beräkning noteras vid olika 
värden på indata för att avgöra hur exakt ingångsvärdena bör vara (Grimsdal et al, 1993).  
 
I en riskorienterad resultatpresentation anges värden för både sannolikhet och konsekvens. 
Risknivån i ett system kan även redovisas genom individ- eller samhällsrisk. Individrisken 
återger hur stor risken är för en enskild individ att drabbas av en olycka på en viss plats. En 
riskkontur på en karta presenterar individrisken geografiskt, såsom i Figur 4. Konturerna 
representerar frekvensen för en omkommen per en viss tidsperiod i det området. I området 
mellan konturerna ökar frekvensen successivt inåt.  
 
Samhällsrisken framställer hur stor frekvensen är för att någon i samhället drabbas av en 
olycka eller hur stora konsekvenserna blir för samhället uttryckt i antal drabbade. Resultatet 
kan presenteras i en FN-kurva, som visar sambandet mellan en händelses frekvens och antal 
omkomna, som Figur 5 visar. Beteckningen FN betyder frequency of accidents versus number 
of fatalities (SRV, 2003). Grafen visar frekvensen per år mot ett visst antal omkomna.    
 
Populationsscenarier definierar antalet och visar spridningen av personer som bedöms 
befinna sig i området. Dessa presenteras ofta med matriser över kartor där de olika fälten 
har olika persontäthet. Ofta framställs olika scenarier för personer som befinner sig utomhus 
och inomhus och för dag- och nattetid (CPR 18E, 1999).  
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Figur 4: Exempel på riskkontur som presenterar individrisken (CPR 18E, 1999). 

 
 

 
Figur 5: Exempel på FN-kurva (SRV, 1997).  
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2.2.2 Riskvärdering 
Då riskhanteringsprocessen planeras bör det även bestämmas vilka värderingar som ska 
efterlevas. Genom värderingarna sätts en nivå för vilka risker som kan tolereras och vilka 
som måste åtgärdas. Probabilistiska principer innebär att säkerhetskraven baseras både på 
sannolikhet för och konsekvenserna av en olycka (SRV, 2003). Riskvärderingen kan följa 
uppsatta toleranskriterier, jämförelse med andra risker, branschkrav eller normer (Stenberg, 
2007).   
 
Risktoleransprinciper kan upprättas för att underlätta att omvandla kvantitativa 
presentationer till värdebedömningar. Principerna ger dessutom vägledning gällande 
jämförelser mellan risker med hög sannolikhet och små konsekvenser och risker med låg 
sannolikhet och stora konsekvenser. Olika principer som kan användas presenteras nedan:  
 
Rimlighetsprincipen 
”En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas. Detta innebär 
att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller reduceras 
alltid ska åtgärdas (oavsett risknivå)” (SRV, 1997).    
 
Proportionalitetsprincipen 
”De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora jämfört 
med de fördelar (intäkter, produkter, tjänster etc.) som verksamheten medför” (SRV, 1997).    
 
Fördelningsprincipen 
”Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som 
verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör utsättas för 
oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för 
dem” (SRV, 1997).   
 
Principen om undvikande av katastrofer 
”Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med begränsande konsekvenser som kan hanteras av 
tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer” (SRV, 1997).  
 
I Sverige idag finns det inga vedertagna kriterier för vad som är tolerabla samhälls- 
respektive individrisker. Bedömningar sker för varje enskilt objekt och varierar därmed 
mellan olika verksamheter och olika delar av landet. I Nederländerna finns lagstadgade 
riskkriterier som används av departementet VROM (Ministry of housing, physical planning 
and environment). Individriskerna är bestämda till 10-6 för nya anläggningar och 10-5 för 
existerande anläggningar. I Figur 7 återfinns de holländska kriterierna för samhällsrisk.  
 
Myndigheten HSE (Health and Safety Executive) i Storbritannien har satt rekommendationer 
för tolerabla risker. Den maximala tolerabla individrisken är 10-5 för existerande anläggningar 
(SRV, 1997). Figur 8 framställs kriterierna för samhällsrisk från HSE, med en övre oacceptabel 
nivå, ett område i vilka riskerna ska åtgärdas om det finns praktiskt genomförbara och 
ekonomiskt försvarbara åtgärder och ett acceptabelt område.  
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Det framgår att Storbritannien och Nederländerna värderar olyckseffekter olika. I 
Nederländerna betraktas olyckor med stort antal omkomna värre än samma antal omkomna 
vid flera olyckstillfällen. Det tidigare menas ge större påfrestning på samhället (Stenberg, 
2007). Alltså följs principen om undvikande av katastrofer i de holländska myndigheternas 
riskkriterier. I Storbritannien däremot anses många små olyckor med få omkomna som lika 
allvarliga som en stor olycka med lika många omkomna.  
 
I samband med riskanalysen och framförallt vid riskvärderingen uppkommer frågeställningar 
kring hur riskerna i den aktuella verksamheten uppfattas. Det gäller både riskperceptionen 
hos den egna organisationen såväl som hos individen och samhället. Denna uppfattning 
kommer att spela stor roll vid beslutsfattande. Beroende på hur stor en risk upplevs att vara 
kommer den att tolereras eller åtgärdas (SRV, 2003). Olika aktörer som inte påverkas på sätt 
av en viss risk kommer inte betrakta risken ur samma synvinkel. Riskperceptionen påverkas 
bland annat av kännedom om riskkällan, erfarenheter, huruvida personer frivilligt utsätter 
sig för en risk och upplevd kontroll (Stenberg, 2007).  
 
 

 
Figur 6: Holländska kriterier för samhällsrisk (SRV, 1997). 
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Figur 7: Kriterier för samhällsrisk från Storbritannien. Exempel från hamnområde i vilket 300,000 ton farligt 
gods per år handhas (SRV, 1997).   
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2.2.3 Riskreducerande åtgärder 
Efter att en riskanalys genomförts är målsättningen att utveckla förslag på möjliga åtgärder. 
En risk kan antingen reduceras eller elimineras. Detta kan åstadkommas genom att minska 
frekvensen av en händelse, alltså införa olycksförebyggande åtgärder. Skadereducerande 
åtgärder mildrar konsekvenserna av händelsen (SRV, 2003).  
 
Åtgärdsförslag kan jämföras i en kostnads-nytto analys. I en sådan analys jämförs 
kostnaderna för åtgärderna med kostnaderna för olyckan (SRV, 1997). Konsekvenserna av 
olyckan måste således uttryckas i monetära termer för att kunna jämföras. Följaktligen kan 
analysen visa om nyttan överstiger kostnaderna av åtgärden och ligga till grund för värdering 
av vad som är rimliga ingrepp för att förebygga olyckor. Genom denna analys kan dessutom 
olika åtgärdsförslag framställas och prioriteras. Det finns dock andra värderingar som 
kommer att ingå i beslutsunderlaget vid sidan av framställningen av ekonomisk kostnad och 
nytta.  Det handlar till exempel om värderingen av människors liv, hur risker uppfattas ur ett 
individ- och samhällsperspektiv och politiska värderingar (SRV, 1997).  
 
Det görs ofta skillnad på uttrycken tolerabel och acceptabel risk. Det kan inte accepteras att 
människor eller egendom kommer till skada på grund av aktiviteterna i en verksamhet. 
Däremot kan en del systemelement som medför risker behöva tolereras för att en 
verksamhet ska kunna bedrivas (Jacobsson, Lamnevik, 2001). 
 
Risker indelas ofta i tre nivåer, tolerabla, tolerabla om alla rimliga åtgärder införts och ej 
tolerabla, se Figur 6. En kostnads-nytto analys kan framförallt utgöra ett stöd gällande 
utvärdering av risker inom den mellersta nivån. Begreppet ALARP, as low as reasonably 
practicable, avser den mellersta nivån och betyder att risken alltid bör reduceras till den 
lägsta möjliga nivå så länge nyttan överstiger kostnaderna (Aven et al., 2006). Riskerna 
kommer här att tolereras om samtliga ekonomiskt försvarbara åtgärder införts.  
 
 

 
Figur 8: Risknivåer (Modifierad, SRV, 1997).  
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Det finns typer av verksamheter där riskfyllda moment är en del av produktionskedjan och 
inte kan undvikas. Exempel är tillverkning eller hantering av farliga ämnen. Målet är att 
upprätta tillräckliga skyddsbarriärer så olyckor inte tillåts inträffa trots farliga element i 
systemet. Barriärer kan inrättas för att antingen förhindra en olycka eller för att mildra 
konsekvenserna om ett fel uppstår.  
 
En aktiv barriär utför en åtgärd för att avstyra en olycka eller dämpa följderna. En passiv 
barriär fyller sitt syfte enbart genom sin existens. En procedurisk åtgärd fungerar genom 
användarens kunskap, till exempel en instruktion. Det finns många olika typer av barriärer, 
såsom fysiska hinder, systemdesign, varningssystem, arbetsprocedurer, utbildning och 
övervakning (Hollnagel, 2004). Dessa system ska uppfylla funktionerna att skydda personer 
som uppehåller sig i närheten av verksamheten, upptäcka tillbud, varna, eventuellt återställa 
systemet till normalläge, isolera hotet samt underlätta vid utrymning (Reason, 1993).   
 
Det bör tas i beaktning att en analys av systemets samtliga element och möjliga 
felframkallande faktorer är en mycket omfattande och tids- och resurskrävande process. 
Som nämns ovan är de möjliga scenarier som kan leda till olyckor i ett system oändliga, 
följaktligen upprättas en förenklad modell av systemet. I denna avgränsning måste även en 
stoppunkt definieras, det vill säga hur detaljerat ska analysen kartlägga systemets möjliga 
tillstånd (Hollnagel, 2004).  
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2.3 LPG  
I detta kapitel beskrivs LPG, som är blandningar av butan och propan. Det svenska 
handelsnamnet för LPG är gasol. Gasernas kemiska och fysikaliska egenskaper beskrivs 
kortfattat, vilket förklarar deras beteende vid en läcka.    

2.3.1 Propan och butan 
Gasol eller LPG består av propan- eller butangas eller en blandning av de två. Både propan 
och butan används bland annat som industribränsle för uppvärmning, bränning och 
smältning, som kylämne i kylskåp och som fordonsbränsle (Almgren, 2007). Gasol är ett 
bränsle med högt energiinnehåll och jämn förbränning (Preem 2,3, 2010). Egenskaper hos 
propangas respektive butangas återfinns i Tabell 1 och Tabell 2.  
 
Propan och butan är luktfria, färglösa och smaklösa gaser i rumstemperatur. För att 
underlätta upptäckt vid läckor adderas etylmerkaptan som doftmedel. Gaserna är tyngre än 
luft och kommer följaktligen att sjunka till marken om ett läckage uppstår (Preem 4,5, 2009). 
 
Redan vid måttliga tryck kan föreningarna komprimeras till vätska och förvaras oftast i 
kondenserad form. Propan eller butan i vätskeform är cirka 1/250 av sin volym i gasform. 
Detta innebär att stora mängder kondenserad gasol kan förvaras på liten volym. Det medför 
dock även att stora gasmoln kan bildas om någon av dessa lättflyktiga gaser läcker ut. Vid 
rumstemperatur och atmosfärstryck kommer butan och propan att förångas snabbt. Propan 
har högre ångtryck än butan, vilket medför att propan förvaras under högre tryck.  
 
Varken propan eller butan är giftiga, dock kan höga halter i luften medföra syrebrist och 
alltså orsaka kvävning. Det finns dessutom risk för sensibilisering av hjärtat som kan orsaka 
ventrikulära arytmier. Inandning av halter över 10 % kan orsaka huvudvärk, yrsel eller 
illamående.  
 
Gaserna är brännbara och kan bilda explosiva blandningar med luft, dock är 
brännbarhetsområdet snävt. Gaserna brinner med hög effektutveckling och brandförloppet 
är hastigt. Om antändning sker bör inga släckinsatser genomföras utan gasen ska stängas av 
alternativt ska läckan tätas och gasen ska låtas brinna ut. Om ett gasmoln bildats men ingen 
antändning skett kan insatser med vattendimma genomföras för att skingra de brännbara 
gaserna (Preem 4,5, 2009).  
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Tabell 1: Egenskaper hos propangas (Preem 3, 2010). 

Utseende Färglös, trycksatt gas 
Lukt Luktfri, doftämne tillsatt 
Kokpunkt -42°C 
Flampunkt -104°C 
Brännbarhetsområde 2,2 % till 9,5% i luft 
Termisk tändpunkt  460°C 
Ångtryck vid 20°C 720 kPa 
Specifik densitet (ånga) 1,56 (luft = 1) 
 
 

Tabell 2: Egenskaper hos butangas (Preem 2, 2010). 

Utseende Färglös, trycksatt gas 
Lukt Luktfri, doftämne tillsatt 
Kokpunkt -1°C 
Flampunkt -60°C 
Brännbarhetsområde 1,9 % till 8,5 % iluft 
Termisk tändpunkt 360°C 
Ångtryck vid 20°C 150 kPa 
Specifik densitet (ånga) 2,09 (luft = 1) 
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2.3.2 Spridning 
Hur ett ämne flödar ut vid en läcka beror på dess fysikaliska och kemiska egenskaper, 
förvaringsförhållanden, hur utsläppet sker och omgivningens påverkan. Källstyrkan från 
läckan påverkas av skadans storlek och ämnets tryck. En viss friktion uppstår mot hålets 
kanter som hindrar flödet. Tiden för utsläppet varierar med källstyrkan, den totala mängden 
som kan läcka ut och avstängningsmöjligheterna (CPR 18E, 1999).      
 
När trycksatt kondenserad gas transporteras i pipelines kommer den rimligen att befinna sig 
i tvåfasform. När vätskan accelererar i röret sänks trycket och därmed förångas en del av 
vätskan. Flödet som skapas då en skada uppstår på en ledning orsakas av tryckskillnaden 
mellan röret och atmosfärstrycket. Vid en läcka i en ledning med trycksatt kondenserad gas 
uppstår en plötslig trycksänkning.  
 
Trycksatt komprimerad gas som läcker ut med hög hastighet genom små öppningar bildar 
jetstrålar. Eftersom trycket sjunker kommer delar av vätskan att förångas. Då strålen späds 
ut av den omgivande luften ökar andelen ånga, varvid strålens hastighet avtar. När 
totalhaveri av ett rör sker så kommer att stort gasmoln att bildas inom kort då vätskan 
förångas och luft späder ut ångan (CPR 14E, 1997).  
 
Gasens spridning och utspädning i luften påverkas bland annat av vindhastighet, turbulens, 
temperatur, stabilitetsklass, solinstrålning, terrängförhållanden, källstyrka och jetstrålens 
hastighet (Almgren, 2007). Dessa förhållanden beskrivs i meteorologiska scenarier. Tunga 
gaser, som sprids längs med marken, påverkas i mindre grad av atmosfäriska förhållanden 
och sprids inte nödvändigtvis i vindens riktning. Det utspridda tunga molnet kommer att 
förflytta sig med en viss fördröjning i vindriktningen, varefter det späds ut med luft (CPR 14E, 
1997).  
 
Ju kraftigare vind desto smalare är gasens spridningsvinkel. Dessutom passerar gasen ett 
område snabbare vid kraftigare vind. Om källan för läckan är omgiven av hus, träd eller 
andra ojämnheter skapas turbulenta vindförhållanden. Detta innebär att gasen blandas 
snabbare med luft och koncentrationen blir lägre. Det medför dock också att volymen på 
gasmolnet ökar (Almgren, 2007). Sprids gasmolnet över ytor utan hinder kommer gasmolnet 
att ha en högre koncentration under längre tid. Stabiliteten, det vill säga luftens 
temperaturvariation, inverkar på även turbulensen då omväxlande varm och kall luft 
påverkar accelerationskrafterna i luften (FOI, 2010). Stabiliteten i sin tur beror på 
vindhastighet, solinstrålning och molnighet. Solinstrålning påverkar också gasens spridning, 
då termiken ökar vid kraftigt solsken. Högre temperaturer betyder ökad turbulens. Dimma, 
dis eller snö förhindrar solljus och dämpar därmed turbulensen (FOI, 2010).  
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2.3.3 Effekter 
För att en antändning ska ske måste gaskoncentrationen ligga inom brännbarhetsområdet. 
Antänds en jetstråle formas en jetflamma. Flammans utbredning beskrivs ofta som 
ytterkanterna av den synliga flamman. I beräkningar förenklas dess form till en kon med en 
viss längd och bredd. En pölbrand uppstår efter antändning av förångade gaser från en 
brännbar vätska utspridd i en pöl på marken 
 
Då en brännbar gas läcker ut finns risk för en gasmolnsexplosion om delar av molnet 
befinner sig inom brännbarhetsområdet. Antändning av ett gasmoln leder dock inte 
nödvändigtvis till en explosion. Om ett stillaliggande gasmoln antänds och flammans 
framskridning i molnet är laminärt så kommer gasmolnet att brinna i en stor flash fire. Vissa 
förutsättningar är nödvändiga för att en brand med hög tryckuppbyggnad och skador på 
omgivning ska uppkomma. Ju högre hastighet den flamma som sprids genom gasen efter 
antändning har desto större blir övertrycket i molnet och desto kraftigare blir explosionen. 
Ytterligare en förutsättning för att en explosion ska ske är att det förekommer turbulens 
(CPR 14E, 1997).  
 
Övertrycket vid en explosion är direkt kopplat till flammans hastighet genom gasmolnet. 
Explosionen kan antingen utvecklas genom en deflagration eller en detonation. Vid en 
deflagration breder den kemiska reaktionen ut sig med en hastighet lägre än ljudets 
hastighet (NE, 2010). Vid en detonation framskrider flamman i en chockvåg som orsakar att 
gasmolnet når dess termiska tändpunkt. En flamfront utbreder sig generellt i en deflagration, 
mycket sällan i en detonation. Det finns en tiogradig skala i vilken explosioner klassas. Klass 1 
är svag deflagration och klass 10 detonation (CPR 14E, 1997).  
 
Flammorna hos en brand i ett kolväte kan komma upp i mycket höga temperaturer. 
Skadorna hos en person som utsätts för värmestrålning påverkas av strålningsstyrkan, 
exponeringstiden och hur stora delar av kroppen som utsätts. För människor som befinner 
sig i en gasmolnsexplosion eller flash fire har skadorna ofta dödlig utgång på grund av den 
starka värmestrålningen. Personer som befinner sig inomhus vid en gasmolnsexplosion kan 
skadas eller omkomma då byggnader kollapsar av tryckvågen (CPR 16E, 1992).  
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3. Preemraff 
 
Preemraff är beläget på Hisingen cirka 10 km väster om Göteborg. På anläggningen tillverkas 
produkter såsom gasol, bensin, flygbränsle, diesel- och eldningsoljor. Endast en liten del av 
de tillverkade produkterna transporteras direkt från anläggningen. Merparten leds i rörgator 
till Skarvikshamnen varifrån de distribueras med lastbil, järnväg och båt. Hamnen ligger cirka 
4 km sydost om raffinaderiet. Raffinaderiet har cirka 300 anställda som arbetar inom drift, 
underhåll, teknisk service och administration. En karta över Göteborg i vilken Preemraff är 
markerat visas i Appendix 1.  

3.1 Produktionsprocessen 
De produktionssteg som finns på anläggningen är; destillation av råolja, avsvavling av 
toppfraktion, avsvavling och avaromatisering av diesel- och eldningsolja, 
reformeringsanläggning för bensin, isomeriseringsanläggning för bensin, gasolanläggning och 
svavelåtervinningsanläggning. 
 
Vid destillationen av råolja tas fem fraktioner ut; toppfraktion, två lätta gasoljor, tung gasolja 
och tjockolja. Toppfraktionen leds till en anläggning för avsvavling varefter den delas upp i 
fotogen, nafta och lättbensin. De lätta gasoljorna leds vidare för avsvavling och 
avaromatisering. Den tunga gasoljan leds till avsvavling och genomgår vätekrackning, där 
tunga och vaxrika kolväten omvandlas till lättare. Dessa fraktioner används sedan som 
komponenter i diesel och villaolja. Den tunga oljan, naftafraktionen, genomgår, efter 
avsvavling katalytisk reformering. I denna process höjs oktanhalten till erforderlig nivå. 
Denna produkt, isomerat och butan utgör beståndsdelarna i bensin. 
 
Framställning av propan och butan sker huvudsakligen när råolja satsas i ett 
destillationstorn. Då oljan värms stiger ångor uppåt. På den översta nivån i tornet tas de lätta 
gaserna metan, etan, propan och butan ut. Gaserna leds sedan genom en deetaniserings- 
och splitteranläggning. Propan och butan utvinns även i andra delar av anläggningen där 
oljan bearbetas i många steg. Efter att butan och propan delas upp var för sig går de genom 
en renings- och torkanläggning. Det finns kapacitet för att producera 400 m3 propan och 730 
m3 butan per dygn. Gaserna lagras i LPG-sfärer på området för att sedan pumpas vidare 
genom pipelines till Skarviksdepån. Där lastas de till tankar och transporteras vidare via 
järnväg, tankbil eller fartyg (Preem 1, 2010).  
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3.2 Skydd och säkerhet 
Vid hantering av farliga produkter krävs hög säkerhet för att minimera riskerna i den mån 
det är möjligt. Preemraff har regler och rutiner gällande den dagliga driften, underhåll och 
inspektion för att stärka skyddet för den egna personalen så väl som för personer utanför 
anläggningen. En säkerhetsavdelning arbetar kontinuerligt med att utvärdera riskerna i 
verksamheten och stärka förebyggande så väl som olycksmildrande barriärer och 
beredskapen. Barriärer finns bland annat i form av driftrutiner, utbildning av personal, 
gasdetektorer, brandlarm och släckutrustning. Industrin har även en räddningstjänst, med 
tre brandmän på dagtid och med personal från driftskiften övrig tid. De har kapacitet att 
genomföra den första insatsen på plats i väntan på den kommunala räddningstjänsten.  
 
Det finns en nödlägesplan som ska följas om ett kritiskt läge uppstår. Ett nödläge definieras 
som en avvikelse från normala förhållanden som kan leda till allvarliga skador på person, 
miljö eller egendom. I planen finns information om hur nödlägesorganisationen ser ut, 
rutiner för larm och evakuering och uppgifter för personalen (Hedvall, 2010).  

3.3 Systembeskrivning 
LPG-ledningarna sträcker sig från gassfärerna inne på raffinaderiområdet till 
utlastningspunkten i Skarvikshamnen. Den totala sträckan är 6 km. Ledningarna är 150 mm i 
diameter och 7,1 mm tjocka. De är tillverkade av kolstål, ett material som varken propan 
eller butan reagerar med. Referenspunkter till systembeskrivningen återges i Figur 9. 
 
När butan och propan produceras på anläggningen leds de till gassfärer inne på området, två 
för butan och två för propan. Butan förvaras även i två sfärer vid Arendal. Vid avgreningen 
till sfärerna finns en pump och en ventil. Dessa är skyddade i ett låst skjul. Ventilen vid 
avgreningen och vid sfärerna är endast öppna då gas pumpas. Då finns personal på plats som 
öppnar de manuella ventilerna vid sfärerna. Ventilen vid avgreningen kan stängas vid 
nödstopp från kontrollrum i Skarvikshamnen och på raffinaderiet.  
 
Rören leds ovan mark längs med hela sträckan. Rörgatorna leds längs med trafikerade vägar 
och omgivs inte av staket. På tre platser utanför raffinaderiet och hamnområdet förbinds 
ledningarna via rörbryggor över allmänt trafikerade vägar. Rören leds även över järnväg vid 
en punkt. Rörbryggorna är fästa med betongfundament. Det finns varningsskyltar med 
höjdanvisningar 20 meter före bryggorna. Det har hänt att för höga fordon har kört på 
rörbryggorna, dock utan allvarliga konsekvenser. Bilder som visar påverkan på 
varningsskyltar återfinns i Appendix 2. Övriga foton i bilagan visar andra punkter längs med 
rören som kan beskrivas som särskilt utsatta.  
 
Öster om Preemraff går Raffinaderivägen, på vilken transporter till och från raffinaderiet 
färdas. Gasolrören är dragna längs med denna väg, dock med ett säkerhetsavstånd på 20 
meter. Ledningarna löper sedan bredvid Oljevägen, en tungt trafikerad väg. Även här finns 
ett säkerhetsavstånd på mellan 20 och 30 meter. Längs delar av denna sträcka löper 
godsjärnväg på 30 meters avstånd, med en hastighet på 30 km/h.  
 
Cirka 150 meter efter rörbryggan över vägen Nordatlanten når ledningarna det avspärrade 
området runt Skarvikshamnen. Inne på området finns det sex rörbryggor över vägar. 
Påkörningar har förekommit även vid dessa punkter. Vägen under en av rörbryggorna är 
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avstängd sedan 2007 då det skedde en incident vid platsen. Ett högt fordon repade ett flertal 
ledningar på rörbryggan och propanledningen flyttades ur sin position. Inget läckage 
uppstod (Preem 6, 2007).   
 
Vid LPG-sfärerna och pumparna finns gasdetektorer. När dessa ger utslag utlöses ett larm i 
kontrollrummet. Därifrån larmas räddningstjänst och det akustiska larmet startas. Det finns 
både manuella och automatiska avstängningsventiler i rörsystemet. 
Avstängningsmöjligheterna finns alldeles intill sfärerna på raffinaderiet och Arendal och i 
Skarvikshamnen. Det finns inga ventiler eller gasdetektorer längs med ledningarna. Stora 
läckor kan upptäckas från kontrollrummet då kraftiga trycksänkningar uppkommer i 
ledningarna.  

3.3.1 Underhåll och inspektion 
Ledningarna besiktigas okulärt två gånger om året. Protokoll förs över de avvikelser som 
påträffas. Inspektionsarbetet genomförs av Preemraffs inspektionsavdelning samt av en 
oberoende inspektör. Eventuell korrosion åtgärdas genom skrapning och målning. 
Korrosionen på rören har varit ringa och inga försvagningar på rören har upptäckts. Var 
tredje år genomförs tjockleksmätningar på bestämda kontrollpunkter. Inga avvikelser från 
förväntade förändringar i tjockleken hos ledningarna har noterats. 
 
På grund av tryck- och temperaturförändringar så rör sig ledningarna något. Till följd av detta 
hålls de på plats av klämförband på vissa punkter. Förbanden förhindrar dock inte rörelserna 
helt, det skulle kunna orsaka slitningar och rörbrott. Innan klämförbanden installeras 
skyddas röret med en packningsmassa så att korrosion ska undvikas. Förbanden kontrolleras 
vid besiktningen.  
 
Då rören tillverkades användes provtrycknings- och avluftningsventiler. De cirka 15 
ventilerna placerades längs med ledningarna. Ventilerna är borttagna och hålen har svetsat 
igen med en 5 mm hög rördel. Svetsar innebär en viss försvagning och ökad risk för korrosion 
(Vilcek, 2010). 
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Figur 9: Karta över LPG-ledningarna, med punkter från systembeskrivningen utmärkta (eniro.se, 2010). 
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4. Metod 
 
En litteraturstudie genomförs innan riskhanteringsprocessen påbörjas. Fakta kring risker, 
riskhantering och riskanalys samt olika metoder granskas. Fysikaliska och kemiska 
egenskaper hos propan och butan inhämtas. Litteratur gällande de aktuella 
olycksscenarierna, såsom information om spridning och antändning av gasmoln studeras. 
Därefter besöker rapportförfattaren anläggningen och granskar det tekniska systemet. En 
QRA, i vilken sannolikheter och konsekvenser beräknas och utvärderas, genomförs. Metoder 
för varje enskilt steg presenteras nedan. Den fullständiga metodiken för den kvantitativa 
riskanalysen är hämtad från TNO:s Colored books (CPR 12, 14, 16, 18E, 1992-1999).  
 
För att kunna genomföra beräkningar och ta fram kvantitativa värden på riskerna används 
RISKURVES och EFFECTS, datorprogram utvecklade av TNO. TNO är ett oberoende 
nederländskt forskningsinstitut som bedriver i huvudsak teknisk forskning (TNO, 2010).  
Genom programmen kan individ- och samhällsriskerna hos en verksamhet beräknas och 
presenteras.  

4.1 Riskidentifiering 
En what-if analys genomförs där identifiering och bedömning av potentiella risker framställs. 
Riskidentifieringen genomförs till viss del enligt delphi-metoden. Följaktligen samlas en 
grupp av kunniga inom området för att diskutera möjliga olycksscenarier i samråd med 
rapportförfattaren. Samtliga närvarande har tidigare arbetat med projekt rörande 
gasledningarna och de har god kännedom om ledningarnas utformning och omgivande miljö.   
 
Gruppen består av: 
Lisa Björk – rapportförfattare  
Karl Hedvall – säkerhetsspecialist Preemraff   
John Engelsen – produktingenjör Preemraff, Skarvikshamnen 
Lina Svensson – produktingenjör Preemraff 
Ewa Uhlin – processingenjör Preemraff  
Pelle Borg – underhållsingenjör Preemraff 
 
Då gruppen samlas informeras deltagarna om riskanalysens omfattning. Analysen gäller LPG-
ledningarna mellan utpumpning vid raffinaderiet till utlastningspunkt i Skarvikshamnen och 
riskerna ska betraktas ur tredje mans perspektiv. I en första fas genomförs en brainstorming, 
där var och en av medlemmarna får presentera förslag på möjliga olycksscenarier. Därefter 
sammanställs och definieras riskerna.  
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4.2 Frekvens och sannolikhet 
De frekvenser och sannolikheter som presenteras nedan finns framställda i TNO:s Purple 
book. Gällande pipelines är siffrorna en genomsnittsbedömning för alla sorters process- och 
transportrör belägna ovan mark. Värdena är baserade på en studie på industriella objekt i 
Holland 1981, COVO-studien (COVO Commission, 1981). Möjliga skadehändelser är 
totalhaveri eller en läcka vars diameter utgör 10 % av rörets diameter. Detta är ett 
konservativt antagande hämtat från TNO:s litteratur. Dessa värden nyttjas då riskanalyser 
genomförs i Nederländerna, där riskhanteringsprocessen är bunden av en strikt lagstiftning. 
Tabell 3 presenterar frekvenserna för de olika fallen. Dessa gäller för rör med en diameter 
större än 150 mm. För mindre rör finns andra frekvenser angivna.  
 
Det förekommer självfallet variationer i frekvenser på olika pipelines beroende på de lokala 
förhållandena. Det uttrycks dock i Purple book att de presenterade värdena ska kunna 
användas för pipelines belägna ovan jord eftersom variationerna är små. Värdena gäller för 
ledningar där stora yttre påfrestningar, såsom kraftig korrosion eller vibrationer, vilket inte 
föreligger i detta fall. Om det förekommer en större risk på en viss punkt på ledningen 
används en korrektionsfaktor beroende på den specifika situationen (CPR 18E, 1999).     
 

Tabell 3: Frekvens LOCs för rörledningar (CPR 18E, 1999). 

Typ av LOC Frekvens f 

Totalhaveri 1 × 10-7 m-1år-1 
Läcka (15 mm)  5 × 10-7 m-1år-1 
 
För ventiler är den förväntade felhändelsen läckage. Det återfinns inga värden för ventiler i 
Purple book, dock anses det att felfrekvensen för pressure relief devices vara likvärdigt. Detta 
beslut fattas efter överläggning med kunnig personal på Preemraff. Frekvens finns i Tabell 4.  
 

Tabell 4: Frekvens LOCs för ventiler (CPR 18E, 1999). 

Utrustning  Typ av LOC Frekvens  

Ventil Läcka 2×10-5 år-1 

 
Frekvensen för en olycka kan beräknas, som nämns tidigare, genom en händelseträdsanalys. 
Både frekvens och sannolikhetsvärden kan användas. En initierande händelse har en viss 
frekvens fi. Därefter tillkommer vissa villkor som måste uppfyllas för att sluthändelsen fj ska 
ske. Dessa villkor kan vara delhändelser eller andra element som måste finnas närvarande i 
det initierande skedet. Det finns en viss sannolikhet att dessa villkor ska uppfyllas. Vid 
beräkningen multipliceras sannolikheterna med frekvensen för den initierande händelsen, 
såsom i Ekvation 2. Frekvenser för olika händelser adderas. Frekvensen för sluthändelsen 
erhålls därmed (CCPS, 2001). Formeln som används är 
 
 

   Ekvation 2  
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4.3 Konsekvensberäkningar 
Konsekvenserna av en läcka samt totalhaveri beräknas. En läcka är 15 mm i diameter och ett 
totalhaveri innebär att ledningen går helt av. Massflödet och utflödets tid beräknas i 
EFFECTS. Modellen TPDIS för Liquefied Gas Bottom Discharge är mest rimlig och används 
därmed. Diametern på den jetstråle som bildas tas fram med modellen Liquefied Gas Spray 
Release. Dessa värden används sedan i RISK CURVES.  
 
Beräkningar för både direkt antändning och fördröjd antändning efter läckage genomförs. 
Spridning och effekter av en gasmolnsexplosion efter fördröjd antändning beräknas genom 
Multi energy-modellen i RISK CURVES. Dessutom förs frekvenserna för de olika scenarierna 
in.  
 
Det bildas en jetflamma då direkt antändning sker vid en liten läcka. Programmet  
Shell PIPA – Pre-incident Planning används för beräkning av utbredningen av en jetflamma, 
då ingen sådan modell återfinns i EFFECTS. En pölbrand kan bildas om propan eller butan 
direktantänds vid ett totalhaveri. Pölbrandens omfattning räknas ut i EFFECTS. En pölbrand 
eller jetflamma kan även uppkomma efter en läcka med fördröjd antändning. På grund av 
det höga ångtrycket hos ämnena kommer förångning att ske snabbt. Under tidsrymden 
innan antändning sker kommer dock ett gasmoln ha uppkommit. Effektområdena av 
pölbrand och jetflamma inryms i effektområdet av en gasmolnsexplosion. Därmed orsakas 
inga ytterligare skador på människor eller omgivning av de fenomenen. Följaktligen 
genomförs inga beräkningar för pölbrand eller jetflamma vid stor läcka med fördröjd 
antändning.    
 
Beräkningsmodellerna samt metodiken som används i programmen presenteras i TNO:s 
Yellow book. I boken beskrivs fenomenen samt hur beräkningsmodellerna tagits fram. 
Genom att följa boken finns det möjlighet att utföra handberäkningar av de olika scenarierna 
(CPR 14E, 1997). Teorin i sin helhet återfinns i hela publikationsserien Colored books (CPR 12, 
14, 16, 18E, 1992-1999).  
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4.4 Åtgärdsförslag 
Konsekvensberäkningarna som genomförs sammanställs och presenteras för en grupp av 
kunniga inom området. Följaktligen brukas delphi-metoden även i denna fas. Denna grupp 
består av personer som är väl insatta i problematiken och har kompetens att utveckla 
riskreducerande åtgärder.  
 
Gruppen består av: 
Lisa Björk – rapportförfattare 
Karl Hedvall – säkerhetsspecialist Preemraff 
John Engelsen – produktionsingenjör för Preemraff i Skarvikshamnen 
Ewa Uhlin – processingenjör Preemraff 
Lina Svensson – produktionsingenjör Preemraff 
Tomas Vilcek – inspektion och underhåll Preemraff   
Magnus Dahlén – projektingenjör Preemraff  
 
En brainstorming inleder mötet, där gruppmedlemmarna ger förslag på möjliga åtgärder. 
Förslagen sammanställs med utförliga förklaringar för samtliga närvarande. Vart och ett av 
förslagen diskuteras sedan i gruppen. Åtgärdernas för- och nackdelar diskuteras och de mest 
lämpliga sammanställs.  
 
Då åtgärdsförslag tagits fram utvärderas dessa genom beräkningar i RISK CURVES. Både FN-
kurvor och riskkonturer presenteras. På så sätt åskådliggörs effekterna av eventuella 
åtgärder och jämförs med den ursprungliga riskbilden. Effektiviteten för varje åtgärd kan 
därmed bedömas.   
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5. Resultat 

5.1 Riskidentifiering  

5.1.1 What-if analys 
En what-if analys resulterar i en lista med de riskscenarier som förmodas kunna inträffa. 
Dessa olyckshändelser beskrivs i Tabell 5. Den fullständiga analysen finns i Appendix 3. Figur 
10 visar en karta med de punkter som beskrivs. Som nämnts tidigare förekommer även en 
generisk risk för läckage längs med hela rörlängden. Analysen omfattar normala 
omständigheter och inte pumpning eller andra procedurer såsom tömning av ledningen. 
Scenarierna gäller för både butan- och propanledningen, då de är placerade intill varandra 
förmodas de vara lika utsatta.  
 

Tabell 5: Identifierade riskscenarier. 

Scenario  Beskrivning 

1. Läcka från dräneringsventiler på 
raffinaderiet, 1” i diameter (25,4 mm).  

Dräneringsventiler finns på båda rören cirka 
15 m från sfärerna på raffinaderiet. Risken 
för läckage på grund av korrosion eller yttre 
påverkan är förhöjd vid dessa. Dessutom 
rinner det till vatten till platsen, så 
korrosionsrisken har ökat ytterligare. Under 
vintern finns det risk att vattnet fryser så 
ledningarna inte kan röra sig. Risk för 
rörbrott föreligger därmed.  

2. Påkörning rörbrygga över 
Arendalsvägen 

Ett högt fordon, såsom en lastbil med 
lyftkran, kan köra på ledningen. Ett fordon 
kan köra av vägen och träffa rören vid sidan 
om rörbryggan.  

3. Påkörning rörbrygga över Oljevägen Ett högt fordon, såsom en lastbil med 
lyftkran, kan köra på ledningen. Ett fordon 
kan köra av vägen och träffa rören vid sidan 
om rörbryggan. 

4. Påkörning rörbrygga över 
Arendalsvägen 

Ett fordon kan köra av vägen och träffa rören 
uppifrån. 

5. Påkörning rörbrygga över Nordatlanten Ett högt fordon, såsom en lastbil med 
lyftkran, kan köra på ledningen. Ett fordon 
kan köra av vägen och träffa rören vid sidan 
om rörbryggan. Rörbryggan är 1 m högre än 
de övriga.  

6. Igensvetsade avluftningsventiler  Vid svetsen finns förhöjd risk för korrosion. 
Ventilerna kan skadas av yttre påverkan vid 
exempelvis slyröjning eller underhållsarbete.  
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7. Brinnande bilar längs med ledning Det har förekommit att bilar dumpats och 
antänts på brandgatan vid Oljevägen. 
Ledningarna kan skadas av den höga 
temperaturen. 

8. Läckage på grund av korrosion vid 
vägtunnel under Oljevägen 

Där rören leds under Oljevägen ansamlas 
vatten. Vissa av rören ligger idag delvis i 
vatten, dock inte LPG-ledningarna. Om det 
händer ökar dock korrosionsrisken.  

9. Läcka butanventil vid avgrening till 
Arendalsfärer  

En ventil innebär en punkt mer känslig för 
läckage än övrig ledning.  

10. Påkörning rörbrygga Skarvikshamnen Inne i Skarvikshamnen finns det 5 rörbryggor 
där höga fordon kan träffa rören. Samtliga 
rörbryggor är placerade vid in- och utfarter, 
därmed kör fordon med låg hastighet.  

11. Läcka från dräneringsventiler i 
Skarvikshamnen, 1” i diameter (25,4 
mm). 

Dräneringsventiler finns på båda rören på en 
punkt inne i Skarvikshamnen. Risken för 
läckage på grund av korrosion eller yttre 
påverkan är förhöjd vid dessa.  

12. Nedfallande stenar i rörtunnel i 
Skarvikshamnen.  

Rören leds i en tunnel genom berget den 
sista biten till kajen i Skarvikshamnen. Det 
har tidigare skett att stenar faller ner från 
taket i tunneln. Tunneln har dock nyligen 
setts över och eventuella svaga punkter 
förstärkts.  
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Figur 10: Karta över LPG-ledningarna från Preemraff till utlastning i Skarvikshamnen (eniro.se, 2010). Särskilt utsatta punkter är markerade.
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5.1.2 Risksammanställning  
What-if analysen belyste de risker som föreligger. Därmed finns ett underlag för att 
sammanställa de identifierade riskscenarierna och utvärdera konsekvenserna de kan 
medföra. För samtliga identifierade risker kommer sluthändelserna som presenteras i Tabell 
6 nedan tas med i beräkningarna.  
 

Tabell 6: Sluthändelser samt deras konsekvenser. 

Sluthändelse  Direkt antändning  Fördröjd antändning  

Läcka propan  Jetflamma  Gasmolnsexplosion 
Haveri propan Flash fire/pölbrand Gasmolnsexplosion 
Läcka butan Jetflamma  Gasmolnsexplosion 
Haveri butan  Flash fire/pölbrand Gasmolnsexplosion 
 
Skador på andra intilliggande rör bortses ifrån. Det finns en risk att ett annat rör, med en 
produkt såsom råolja eller naturgas skadas, börjar brinna och på så sätt försvagas 
gasolledningarna. Ingen risk med större sannolikhet än risken för skador på gasolrören har 
identifierats. Konsekvenserna av en läcka av LPG, oavsett orsak, är desamma.  
 
Bilbränder är mer troliga utmed brandgatan som går parallellt med Oljevägen, dock görs en 
förenkling genom att beskriva detta som en generell risk utmed hela ledningslängden. Det 
genomförs inte heller någon beräkning av effektutveckling från en bilbrand, utan det 
förmodas att ledningarna kan bli skadade av värmestrålningen.  
 
Eftersom vindhastigheterna under normala förhållanden inte är extrema och terrängen är 
relativt öppen så utvecklas flamman med låg deflagration. Vid de platser där gasen kommer 
att spridas i skog ökar turbulensen och därmed ökar även explosionskraften. Sträckorna visas 
på kartan i Figur 10.  
 
Det går även en järnväg under rörbryggan som går över Nordatlanten. Järnvägen, där det 
passerar godståg i cirka 30 km/h, går sedan parallellt med Oljevägen och LPG-ledningarna. I 
Purple book presenteras värden från en holländsk rapport (IPO, 1997) med frekvenser för 
tågolyckor med godståg. Med uppgifter om antalet godståg som passerar varje dygn kan 
frekvensen för antalet tågolyckor per år tas fram. Den frekvens som beräknas gäller dock 
samtliga typer av olyckor. I riskanalysen har dock inga scenarier där en tågurspårning leder 
till skador på rören identifierats.  
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5.2 Frekvens och sannolikhet 
Frekvenserna som anges i Purple book nyttjas i stor utsträckning i beräkningarna. Det finns 
dock anledning att höja den generiska frekvensen från litteraturen med en faktor 2 på grund 
av rådande omständigheter. Både risken för skador på avluftningsventiler och risken för att 
bilbränder ska försvaga ledningarna höjer den generiska frekvensen. Vid punkter som 
bedöms som särskilt utsatta anpassas frekvensen för rörbrott eller läckage efter de specifika 
skadehändelser som kan ske. För ventiler används värdena för pressure relief devices från 
Purple book. 
 
Antändning kan antingen ske direkt eller fördröjt till den tidpunkt en antändningskälla nås. 
Sannolikheten bestäms, i enlighet med Purple book, till 0,5 för direkt respektive fördröjd 
antändning för stationära installationer när massflödet är 10-100 kg/s. Det gäller för 
haverier. Då massflödet är mindre än 10 kg/s gäller sannolikheten 0,2 för direkt antändning 
(CPR 18E, 1999). Vid läckor tas även hänsyn till att antändning uteblir. Antaganden, baserade 
på kunskap om systemet, leder till att sannolikhetsvärden för att antändning uteblir erhålls. 
Vid läckage som kan uppkomma varsomhelst på ledningen sätts frekvensen för ingen 
antändning till 0,4. Vid de specifika punkterna där risken för läckage bedöms vara förhöjd 
sätts frekvensen för ingen antändning till 0,24, då antändningskällor med stor sannolikhet 
kommer att finns i närheten. Möjliga antändningskällor är fordon som passerar, 
vägbelysning eller vägarbeten.  
 
Scenarier utan antändning beaktas inte ytterligare än vid frekvensberäkningarna, då gaserna 
inte är toxiska. Deras kvävande effekt kan bortses från då läckage sker utomhus och 
luftinblandning och utspädning kommer att ske snabbt.  
 
Propan- eller butanledningen behandlas med lika stora olycksfrekvenser. Frekvenserna gäller 
hela olycksförloppet, från den initierande händelsen till en gasmolnsexplosion, pölbrand 
eller jetflamma. 
 
För rörbryggorna samt rörtunneln under Oljevägen beräknas först frekvensen för olyckor 
som innebär att det går hål på ledningarna. Olycksfrekvensen uträknas genom Ekvation 3.  
 
 

 
  

Ekvation 3 
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Antalet trafikolyckor som förmodas kunna orsaka skador på ledningarna hämtas från statistik 
från Trafikverket angående antalet polisrapporterade olyckor. Statistiken visar att det 
förekommer cirka 0,1 polisrapporterade olyckor per 1 000 000 körda kilometer på denna typ 
av vägar. Statistiken från Trafikverket visar att andelen allvarliga olyckor av de som sker på 
landsvägar är cirka 20 % (Johansson, 2010). Ett antagande om att andelen allvarliga olyckor 
vid rörledningarna är 25 % görs. Värdet baseras på hastigheter, den stora trafikmängden och 
det faktum att både varningsskyltar och rörbryggor blivit påkörda av höga fordon. Då 
verksamheten i hamnarna ökar kommer också den tunga trafiken att öka.  Trafikstatistik för 
vägarna som berörs återfinns i Appendix 5. 70 % av trafiken förmodas passera under dagtid.  
 
För rörbryggan över Arendalsvägen erhålls frekvensen 0,0059 per år för olyckor som orsakar 
hål på ett rör. För uträkning av sluthändelsen används händelseträdsanalys som visas i Figur 
11. Tabell 3, som återfinns i rapportens metodavsnitt, visar att en läcka sker med en frekvens 
på 5 × 10-7 m-1år-1 och ett haveri sker med frekvensen 1 × 10-7 m-1år-1. Det innebär att vid en 
skada som orsakar ett hål på ett rör kommer det i 83 % av fallen handla om en läcka och i 17 
% ett haveri. 
 
 

 
Figur 11: Händelseträdsanalys som tar fram olycksfrekvensen vid rörbryggan över Arendalsvägen.
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Ytterligare en beräkningsmetod används för de mest utsatta rörbryggorna för att verifiera 
rimligheten i de erhållna värdena. Expertbedömningar och antaganden leder till en annan 
form av händelseträd som ses i Figur 12 nedan. Trots att resultaten som erhålls inte är exakt 
desamma så är de inom en rimlig marginal och bedöms trovärdiga.  

 
 

 
Figur 12: Händelseträdsanalys som genom expertbedömning tar fram olycksfrekvensen vid rörbryggan över 
Arendalsvägen. 

 
För rörbryggan på Oljevägen används en förhöjningsfaktor 4 vid beräkningen på grund av att 
påkörningsskydden är svagare, fackverkets konstruktion mindre stabilt och hastigheten på 
vägen är högre. Dessutom finns det inga andra skyddande ledningar runt butanledningen 
som det finns på övriga ledningar. För rörbryggan över Nordatlanten och rörtunneln under 
Oljevägen bestäms faktorn till 0,1. Rörbryggan är 1 meter högre än de övriga och har 
betydligt mer stabilt betongfundament. Rörtunneln har avkörningsskydd och är placerad 
precis efter en kurva.    
 
Eftersom det inte finns någon statistik över trafiken inne i Skarvikshamnen används den 
andra metoden som visas i Figur 10 ovan. Frekvensen bedöms vara densamma för samtliga 
rörbryggor i Skarvikshamnen eftersom trafikbelastningen är jämförlig. Samtliga övriga 
frekvensberäkningar återfinns i Appendix 4.  
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5.3 Konsekvenser 

5.3.1 EFFECTS 
Effekterna av läckage och spridning beräknas i EFFECTS. Modellen Liquefied Gas Bottom 
Discharge (TPDIS model) används för att ta fram massflödet från källan och tiden för 
utflödet.  
 
När antändningen är fördröjd kommer ett gasmoln att bildas innan branden uppstår, vilket 
leder till en gasmolnsexplosion. Dess spridning beräknas i RISK CURVES. Efter direkt 
antändning vid en läcka uppkommer en jetflamma. Uträkningarna för jetflammans 
utbredning genomförs i PIPA.  
 
Om ämnet antänds direkt vid ett haveri kan effekterna liknas vid en pölbrand, vars 
utbredning tas fram genom Pool fire-modellen i EFFECTS. Källstyrkan för de olika scenarierna 
presenteras i Tabell 7 och Tabell 8 nedan. De värdena förs in i RISK CURVES.  
 
För butanläcka och butanhaveri kommer samma indata som för propan att användas, 
undantaget det valda ämnet. För dräneringsventilerna så kommer läckan som uppstår att 
vara 25,4 mm i diameter, för övrigt gäller samma förutsättningar som för de mindre 
läckorna.  
 

Tabell 7: Resultat från EFFECTS och PIPA för läckor.   

 Källstyrka (kg/s) 

Propanläcka 3 
Propanläcka dräneringsventil 8 
Butanläcka 1 
Butanläcka dräneringsventil 3 
 

Tabell 8: Resultat från EFFECTS för haveri. 

 Källstyrka (kg/s) 

Propanhaveri 99 
Butanhaveri 40  
  



 

36 
 

5.3.2 Meteorlogiska data 
För att kunna genomföra spridningsberäkningar måste statistik angående de meteorologiska 
förhållandena tas fram. Spridningen av en gas beroende av vindhastigheten, vindriktningen, 
stabilitetsklass och solinstrålning. Alltså är meterologiska data av betydelse för 
beräkningarna. Värdena som används baseras på statistik från väderstationer i Göteborg och 
har inhämtats från Miljöförvaltningen hos Göteborgs Stad. Gällande temperaturen vid 
beräkningarna används värdet 15°C, vilket är ett årsgenomsnitt för Göteborg 
(Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, 2009). Gasen och utrustningen kommer att ha samma 
temperatur som omgivningen. Luftfuktigheten i Göteborg är i genomsnitt 80 % (SMHI, 2010).  
 
Pasquills stabilitetsklasser används vid beräkningarna. De delas upp i sex klasser enligt (FOA, 
1998);  
A – Extremt instabil 
B – Måttligt instabil 
C – Svagt instabil 
D – Neutral  
E – Svagt stabil 
F – Måttligt – extremt stabil 
 
Efter översikt av väderdata uppskattas andelen av alla stabilitetsklasser i 12 vindriktningar 
för både dag och natt. I det aktuella geografiska området är det stabilitetsklasserna D (1,5 
m/s) och D (5 m/s) som är domineraden. De vanligaste vindriktningarna är sydväst och 
nordöst. Resultatet presenteras i Tabell 9, tagen från RISK CURVES.  
 

Tabell 9: Stabilitetsklasser och vindriktningar angivna i procentsatser (RISK CURVES). 
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5.3.3 Populationsdata 
Efter att beräkningarna genomförts studeras populationen i de områden som påverkas. 
Medeldygnstrafiken för vägarna längs rörledningarna erhålls och därmed kan 
medelpersonantalet på en viss sträcka beräknas. Trafikstatistiken presenteras i Appendix 5. 
Värdena baseras på mätningar från Trafikkontoret, Göteborgs stad. Statistiken är några år 
gammal, men tros ändå vara representativ för trafiken i dagsläget (Göteborgs stad, 2010). 
För personbilar antas det finnas två personer i varje fordon och för tung trafik antas en 
person per fordon. 
 
Endast i de områden där individrisken beräknas överstiga 10-8 per år studeras populationen. 
Följaktligen områden i vilka dödliga effekter kan uppkomma med en frekvens på en gång per 
100 miljoner år. För de verksamheter som berörs sammanställs medelpersonalantalet för 
dag och nattetid. Beskrivning av verksamheterna och en karta med populationsscenarier 
återfinns i Appendix 6. Rapportförfattaren har fått uppgifter om personantalen efter kontakt 
med företagen i områdena.  
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5.4 Riskpresentation  
Genom att föra in värdena från EFFECTS samt de frekvenser som beräknats i RISK CURVES 
kan riskerna presenteras genom riskkonturer och FN-kurvor. Individ- och samhällsriskerna 
för områdena kring ledningarna framställs därmed. Först presenteras riskkonturer för 
samtliga risker inklusive punktrisker utmed ledningarna. Därefter återfinns riskkonturer som 
endast visar de risker som sträcker sig längs med hela ledningslängden. De återges för att 
senare i rapporten kunna visa vilken effekt åtgärder för risker längs med hela 
ledningslängden har på den generella riskbilden. Dessutom påvisar det vilken effekt de 
punktspecifika riskerna har för det sammanlagda riskläget. Två FN-kurvor, en för samtliga 
risker samt en för de risker som sträcker sig längs med hela ledningslängden, framställs i 
detta kapitel.   

5.4.1 Individrisk 
Figur 13 visar konturer med olika frekvenser för att en person omkommer inom det 
geografiska området . Det är tydligt att vid de punkter som beskrivs som särkskilt utsatta är 
risken att omkomma förhöjd. Att förstärka barriärerna vid dessa punkter kommer ha stor 
effekt. Många av de områden som beskrivs i populationsscenarierna berörs och området där 
frekvensen överstiger 10-5 är utbrett.  
 
För riskkonturerna gäller: 

  
 

 
Figur 13: Riskkontur för individrisken.  
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Figur 14 visar individriskkonturer för de risker som sträcker sig längs med hela 
ledningslängden. Genom att enbart presentera dessa risker så illustreras påverkan av 
punktriskerna på den fullständiga riskbilden. Den sammanlagda utbredningen är densamma, 
dock förekommer inga områden med frekvensen 10-4 eller högre. Det är de punktspecifika 
riskerna som utgör de största individriskerna.  
 

 

Figur 14: Individriskkonturer för de risker som sträcker sig längs med hela ledningslängden. 
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5.4.2 Samhällsrisk 
För att visa samhällsrisken för ledningarna så framställs en FN-kurva i Figur 15. Grafen 
presenterar frekvens mot antalet omkomna. Med en frekvens av 4 × 10-2 per år beräknas en 
person att omkomma till följd av en läcka på någon av ledningarna, det vill säga en gång på 
100 år. Det maximala antalet omkomna uppkommer till 700 personer. En sådan katastrof 
förväntas inträffa med en frekvens på 7 × 10-7 per år.  
 

 
Figur 15: FN-kurva som visar frekvensen mot antalet omkomna.  
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En FN-kurva, som visas i Figur 16, framställs även för de risker som sträcker sig längs med 
hela ledningslängden för att belysa hur mycket de punktspecifika riskerna påverkar 
samhällsrisken. Det belyses att de beräknade mest frekventa olyckorna förekommer vid 
rörbryggorna och de olyckorna med störst konsekvenser antas ske i mindre utsträckning till 
följd av de generiska riskerna.   
 

 
Figur 16: FN-kurva för risker som sträcker sig längs med hela ledningslängden.   



 

42 
 

5.5 Åtgärder 

5.5.1 Åtgärdsförslag 
Genom delphi-metoden erhålls en lista av åtgärdsförslag. Samtliga förslag samt 
beskrivningar återfinns i Tabell 10.  
 

Tabell 10: Åtgärdsförslag för varje identifierat riskscenario. 

Risk som åtgärdas  
 

Förslag på åtgärd 

Läckage vid dräneringsventil 
på raffinaderiet och i 
Skarvikshamnen.  

 Projekt pågår för att ta reda på varför det rinner 
till vatten. Vattnet ska avledas genom brunn eller 
dike. I rapporten betraktas denna åtgärd som 
genomförd.  

Påkörning av rörbryggor  Trafikräcken som sträcker sig längre från 
rörbryggorna och hindrar fordon att köra av vägen 
vid ledningarna.  

 Sensorer som upptäcker för höga fordon i god tid 
och varnar. Varningar kan bestå av blinkande ljus 
och skyltar. Förare bör varnas minst 100 meter 
före rörbryggorna. Utfarter som ligger nära 
rörbryggorna anses inte utgöra någon risk då 
fordonen inte hinner nå högre hastigheter.  

 Leda rören i tunnel under vägen. Avkörningsskydd 
installeras.  

Påkörning där rören leds 
under vägen 

 Vägräcken som sträcker sig en längre sträcka från 
vägbron och förhindrar att fordon kör av vägen 
vid ledningarna.  

 Stålburar som placeras ovanför ledningarna så att 
fordon inte landar på ledningarna. De finns i 
utförande för att hålla även för tunga fordon.  

Dumpning och antändning av 
bilar längs med ledningarna 

 Bommar till brandgatan vid Oljevägen, därmed 
kan bilar inte köras in på området.  

 Eventuellt ska hamnarna utöka sina områden 
närmre ledningarna. Möjligheten att ledningarna 
kan hamna inom hamnområdet kan ses över. Det 
skulle innebära att ledningarna ligger innanför 
staket.  

 Samarbete med markägare för att underlätta 
bortforsling av bilar.  
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Skador på igensvetsade 
provtryckningspunkter 

 Under inspektionerna av ledningarna undersöks 
punkterna för korrosion, vilken åtgärdas 
omedelbart vid upptäckt. En skyddande bur fäst 
med klämförband skulle förhindra skador på 
grund av yttre våld.   

 Shell och Göteborgs Energi har också ledningar i 
samma rörgata. Samordning gällande slyröjning 
och underhållsarbete skulle höja medvetenheten 
gällande riskerna. Samarbete finns ej idag.  

Korrosion på grund av 
vattenansamling i tunnel 
under Oljevägen 

 Arbete pågår för närvarande för att undersöka 
varifrån vattnet kommer för att kunna avleda det. 
Eftersom detta är en åtgärd som är pågående 
bortses denna punkt ifrån i denna rapport.  

Skadereducerande åtgärder  För att minska den mängd gas som släpps ut om 
en läcka uppstår kan ledningarna sektioneras med 
ventiler. De placeras med jämna mellanrum och 
kan stängas vid läckor så endast mängden mellan 
ventilerna släpps ut. Vid varje ventil uppkommer 
dock en punkt med förhöjd läckagerisk.  

 Ett annat förslag är att placera ventiler vid de 
särskilt utsatta punkterna så läckorna där blir 
mindre. Till exempel kan ventiler placeras på 
vardera sidan om varje rörbrygga.  

 Gräva ner ledningar/leda om ledningar – mycket 
omfattande och kostsamma projekt som inte 
beaktas mer i denna rapport.  
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5.5.2 Riskhanteringsalternativ  
Efter övervägande av åtgärderna sätts de olika förslagen samman till fyra olika tänkbara 
riskhanteringsalternativ. De presenteras i Tabell 11 med utförliga beskrivningar. 
Rutinåtgärder såsom att leda vatten från punkter där det finns risk att vatten ansamlas, att 
begränsa korrosion längs med ledningarna och att bevara förstärkningen i rörtunneln i 
Skarvikshamnen förmodas genomföras och inkluderas inte i åtgärdsförslagen.  
 
Barriärer vilka bör reducera risken för läckage längs med hela ledningen föreslås. Förslaget 
innefattar att skydda dräneringsventiler och de igensvetsade ventilerna från yttre påverkan 
och att samarbete vad gäller underhållsarbete och röjning upprättas mellan de olika 
företagen som nyttjar rörgatorna. Dessutom installeras bommar för brandgatan längs med 
Oljevägen så att dumpning av bilar förhindras. Detta förslag inryms även i de övriga 
åtgärdsförslagen.  
 
En uppskattning av kostnaderna för samtliga åtgärdsförslag har tagits fram av 
projektavdelningen på Preemraff. Kostnaderna som presenteras är grova beräkningar som 
inkluderar planering, projektledning, personal och material vid genomförandet av projekten 
(Dahlén, 2010). I rapporten presenteras inga vidare beskrivningar av kostnadsförslagen, utan 
värdena används endast för vidare jämförelse mellan åtgärdsförslagen.  
 
Då förslagen utvärderas tas de praktiska omständigheterna inte i beaktning. Sådana 
omständigheter är till exempel praktiska svårigheter med att genomföra åtgärderna, att de 
kan medföra produktionsavbrott eller att det krävs tillstånd för att genomföra dem.   
 
För scenario 1 genomförs en förenkling i beräkningarna. Effekterna bedöms vara desamma 
som om läckan skedde ovan mark, trots att gasen kommer att läcka ut i en tunnel. Då den 
slutliga riskbilden granskas kommer detta dock inte att ha någon verkan, eftersom 
punktriskerna elimineras genom lösningen.  
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Tabell 11: Beskrivning av åtgärdsscenarier. 

Scenario  Beskrivning  Effekt av barriärer  Uppskattad 
kostnad 

1. Rörbryggor 
demonteras och 
ledningarna placeras i 
tunnlar under vägarna.  

Vid samtliga 
vägövergångar placeras 
rören i tunnlar under 
vägen och tillräckliga 
avkörningsskydd 
monteras. 
Avkörningsskydd vid 
den redan befintliga 
tunneln uppförs. 
Dessutom införs 
åtgärder mot de 
generella riskerna.  

Barriärerna som införs 
kommer att medföra 
lägre frekvens för olyckor 
som kan skada 
ledningarna.  
 
Konsekvenserna av en 
olycka reduceras då 
mängden gas som läcker 
ut ovan mark minskar. 

924 000 SEK  

2. Utökade barriärer vid 
rörbryggor 

Rörbryggorna förses 
med ytterligare skydd. 
Sensorer som markerar 
om fordon överstiger 
den tillåtna höjden 
placeras 200 m före 
rörbryggorna på 
vardera sidan. De 
varnar med upplyst 
skylt med text samt 
varningsljus om 
fordonet är för högt. 
Tillräckliga 
avkörningsskydd och 
robusta fundament 
uppförs.  

Återigen installeras 
barriärer som förhindrar 
att olyckor orsakar 
skador på rören.  

1 106 000 SEK 
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3. Sektioneringsventiler 
installeras längs hela 
ledningarna. 

Sektioneringsventiler 
placeras varje 150 m 
längs med ledningarna. 
Vid varje ventil finns en 
gasdetektor.  

Olycksfrekvensen 
kommer att vara 
densamma som före 
åtgärden. Om en olycka 
uppstår blir dock 
konsekvenserna 
lindrigare då mängden av 
det ämne som läcker ut 
är mindre. Källstyrkan 
kommer att vara 
densamma men utflödet 
varar under kortare tid.  

5 520 000 SEK  

4. Sektioneringsventiler 
installeras vid de 
särskilt utsatta 
punkterna.  

Sektioneringsventiler 
placeras på vardera 
sidan om varje 
rörbrygga samt 
rörtunnel med 150 
meters mellanrum. Vid 
varje ventil finns en 
gasdetektor. 

Vid de punkter där 
sannolikheten för 
läckage är som störst 
sänks konsekvenserna av 
en olycka. Återigen är 
källstyrkan densamma 
men utflödet vara under 
kortare tid.  

4 839 000 SEK 

  



 

47 
 

5.5.2 Frekvens 
För att kunna utvärdera åtgärdsförslagens inverkan på riskerna uppskattas frekvenserna för 
olyckhändelser efter införande av nya barriärer. För den generella risken längs med hela 
ledningen avtar frekvensen med 50 %. Den tidigare förhöjda frekvensen elimineras alltså och 
den generiska frekvensen från Purple book används.   
 
För att åtgärda risken för påkörning vid rörbryggorna ges förslaget att leda rören under 
vägen i en tunnel. För att förhindra att fordon kör av vägen och träffar ledningarna utanför 
tunneln ges förslag på att förstärka skyddet med burar över rören en viss sträcka utanför 
tunnelns båda sidor. Denna lösning gäller även för de rör som nu ligger under Oljevägen. 
Frekvensberäkningen genom händelseträdsanalys visas i Figur 17. Värdena är tagna ut Purple 
book och gäller generellt för pipelines under mark.  
 

 
Figur 17: Frekvensberäkning för rör under väg med avkörningsskydd.
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 I det åtgärdsförslag där ytterligare barriärer installeras runt rörbryggorna beräknas 
olycksfrekvensen med en faktor 0,1 av det ursprungliga värdet. Trots utökade skydd kommer 
vägövergångarna fortfarande att innebära en förhöjd risk för skada på rören. Nedan visas 
beräkningar över hur faktorn 0,1 erhållits. I händelseträdet i Figur 18 presenteras att möjliga 
olyckshändelser kan vara avkörning där rören träffas och påkörning av för högt fordon. 
Dessa händelser förebyggs genom upprättandet av barriärerna.  

 

 
Figur 18: Beräkning av olycksfrekvens efter upprättande av utökade skydd vid rörbryggor. 

Av samtliga olyckor antas alltså 10 % vara avkörningar. 95 % av de olyckorna förmodas kunna 
förhindras genom att barriärerna förstärks. De slutliga frekvenserna för både avkörningar 
och påkörningar adderas. Det visar sig att den olycksfrekvensen är cirka 10 % av den 
ursprungliga. Därmed multipliceras den tidigare beräknade olycksfrekvensen med en faktor 
0,1. Sammanställning av frekvenserna för övriga åtgärdsscenarier presenteras i Appendix 7.   

Olycka

0,0059

Avkörning 

0,1

Reduceras till

0,05
3*10-5 år-1

Påkörning

0,9

Reduceras till

0,1
5,3*10-4 år-1
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5.5.3 Individrisk  
För åtgärdsförslagen erhålls nya individriskkonturer efter beräkningar i RISK CURVES. Nedan visas individriskkonturerna och skillnaderna i 
individrisken mellan de olika åtgärdsförslagen och den ursprungliga riskbilden kommenteras.  
 

1. Riskreducering längs med hela ledningen 
 

 
Figur 19: Individriskkontur för riskreducering för de risker som sträcker sig längs med hela ledningarna. 

 
Riskreduceringen för de risker som sträcker sig längs med hela ledningslängden presenteras i geografiska riskkonturer i Figur 19. Denna 
jämförs med riskkonturerna i Figur 14 som framställer dagsläget. Den totala utbredningen kommer att vara likartad eftersom det är samma 
mängd av ämnet som släpps ut vid en olycka. Det område där risken för att omkomma är som högst är dock avsevärt mindre.   
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2. Rörbryggor demonteras och ledningarna placeras i tunnlar under vägarna 
 

 
Figur 20: Individriskkontur för scenario där rörtunnlar installeras. 

 
Framställningen i Figur 20 åskådliggör en jämn risk längs med hela ledningslängden, utan något område med en frekvens 10-4 eller högre. 
Riskonturerna jämförs med Figur 13 som presenterar individrisken i dagsläget. När ledningarna placeras under vägarna med tillräckliga 
avkörningsskydd elimineras punktriskerna helt. Frekvensen för olyckor på dessa punkter är lägre än för hela ledningslängden. 
Beräkningarna innehåller en förenkling som framställer att konsekvenserna är desamma om en läcka uppstår i en tunnel som om rören 
ligger ovan mark. Ett verkligt scenario kommer inte att te sig så, utan tunnel skyddar mot effekterna av en antändning. Därmed är 
utbredningsområdet mindre än det som denna riskkontur visar.   
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3. Utökade barriärer vid särskilt utsatta punkter.  
 

 
Figur 21: Individriskkonturer för scenario med utökade barriärer vid särskilt utsatta punkter. 

 
De förstärkta barriärerna innebär att färre olyckor sker vid rörbryggorna och rörtunneln. Det syns tydligt på riskkonturerna i Figur 21 att 
samma punkter fortfarande är utmärkande, dock inte i samma omfattning som i Figur 13. Utbredning av områden med mycket låg frekvens 
är densamma, dock är konturer med hög frekvens betydligt mindre.  
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4. Sektioneringsventiler installeras varje 150 m längs hela ledningslängden 
 

 

Figur 22: Individriskkontur för scenario med sektioneringsventiler varje 150 m. 
 

Då sektioneringsventiler monteras längs med ledningslängden avtar den totala utbredningen påfallande, se Figur 22, vilket är en effekt av 
att en mindre mängd gas släpps ut vid varje läcka.  Framförallt den zon i vilken risken att omkomma överstiger frekvensen 10-5 per år är 
minskningen markant jämfört med konturerna i Figur 13. Den positiva effekten dämpas inte nämnvärt av att ventiler är placerade längs 
med ledningarna, trots att de innebär en viss förhöjd risk för läckage. Vid de särskilt utsatta punkterna är risken fortsatt betydande.  
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5. Sektioneringsventiler installeras vid de särskilt utsatta punkterna 
 

 
Figur 23: Individriskkontur för scenario med sektioneringsventiler vid de särskilt utsatta punkterna. 

 
Sektioneringsventiler vid de mest utsatta platserna innebär mindre områden med hög frekvens. Det ursprungliga läget visas i Figur 13. 
Även om frekvensen för olyckor vid rörbryggorna förblir densamma så kommer konsekvenserna att dämpas eftersom en mindre mängd 
gas läcker ut. Skillnaden i individrisk visar sig dock vara ringa. Den totala riskbilden kommer inte att förändras i så stor utsträckning på 
grund av sektioneringsventilerna, vilket Figur 23 framhäver. 
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5.5.4 Samhällsrisk 
Samhällsrisken som uppnås efter införande av åtgärder visas i form av FN-kurvor. De visar 
frekvens mot antal omkomna. Vid varje FN-kurva kommenteras skillnaderna mellan kurvorna 
för åtgärdsförslagen och nuläget.   

 
1. Riskreducering längs med hela ledningen 
 

 
Figur 24: FN-kurva för riskreducering för risker som sträcker sig längs med hela ledningen. 

 
FN-kurvan i Figur 24 gäller endast för de risker som sträcker sig längs med hela 
ledningslängden. En jämförelse görs med FN-kurvan i Figur 16 som visar dessa risker i 
nuläget. Denna kurva visar genomgående en lägre frekvens jämfört med hur det är i 
dagsläget. Skillnaden är framförallt markant för olyckor med få antal omkomna, där 
frekvensen är betydligt lägre.  
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2. Rörbryggor demonteras och ledningarna placeras i tunnlar under vägarna 
 

 
Figur 25: FN-kurva för scenario där rörtunnlar installeras. 

 
De riskerna med allra högts frekvens elimineras, vilket syns tydligt i Figur 25, då kurvan 
korsar frekvensaxeln lägre än för nuläget i Figur 15. De småskaliga olyckorna med få 
omkomna förebyggs. Mer allvarliga olyckor har fortfarande lika många drabbade, de sker 
dock mindre frekvent. Hela kurvan ligger betydligt lägre än den för det rådande läget.   
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3. Utökade barriärer vid rörbryggor 
 

 
Figur 26: FN-kurva för scenario med utökade barriärer för särskilt utsatta punkter. 

 
För olyckor med få antal omkomna minskar frekvensen i hög grad om barriärerna vid 
rörbryggorna förstärks. Större delen av kurvan i Figur 26 ligger under den för det nuvarande 
läget, som återfinns i Figur 15. Katastrofscenariot med ett högt antal omkomna har en något 
lägre frekvens.    
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4. Sektioneringsventiler installeras varje 150 m längs hela ledningslängden 
 

 
Figur 27: FN-kurva för scenario med sektioneringsventiler varje 150 m. 

 
De högfrekventa olyckorna med ett fåtal omkomna påverkas inte av åtgärden, utan kurvans 
lutning i Figur 27 är i början densamma som för nuläget i Figur 15. Den mest markanta 
skillnaden visas vid stora olyckor med många omkomna, dock med låg frekvens. För olyckor 
med fler än 10 omkomna sluttar kurvan brant nedåt. Det maximala antalet omkomna 
beräknas till 70 personer vilket är en avsevärd skillnad mot övriga scenarier.   
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5. Sektioneringsventiler installeras vid de särskilt utsatta punkterna 
 

 
Figur 28: FN-kurva för scenario med sektioneringsventiler vid de särskilt utsatta punkterna. 

 
FN-kurvan i Figur 28 som erhålls efter införande av sektioneringsventiler visar samma värden 
som i nuläget för de frekventa, småskaliga olyckorna och katastrofer. Däremellan lutar FN-
kurvan kraftigare för scenariot i vilket sektioneringsventiler införs, alltså är frekvensen lägre. 
Åtgärdsförslaget ger överlag en liten effekt på samhällsrisken och de största riskerna 
påverkas inte. Jämförelse görs med FN-kurvan för dagsläget som återfinns i Figur 15. 
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6. Analys  
 
Riskerna som LPG-ledningarna medför har beräknats och presenterats. Därefter har 
åtgärdsförslag tagits fram och individ- och samhällsriskerna framställts även för dessa. En 
förklaring och analys av resultaten genomförs för att belysa skillnaderna mellan dagsläget 
och de olika riskhanteringsalternativen.  
 
Individriskkonturerna för nuläget visar att det är vid rörbryggorna och rörtunneln som risken 
är störst. Konturerna för vilka frekvensen är 10-4 eller högre förekommer endast vid dessa 
punkter. I FN-kurvan syns det att frekvensen för en olycka med en omkommen nästintill 
uppkommer till 10-2 per år. Det betyder att en olycka där någon omkommer kan komma att 
ske 1 gång på 100 år. Genom frekvensberäkningarna framkommer det att rörbryggan över 
Oljevägen är den punkt som är mest utsatt och där risken för läckage är som störst.  
 
De generella riskerna som antas för hela ledningslängden har lägre frekvenser än 
punktriskerna. I FN-kurvan syns det att frekvensen för en olycka med en omkommen är 
mindre än en gång på 2 000 år. Skillnaden mot risken vid rörbryggorna är markant. Efter 
införande av åtgärder som minskar de risker som sträcker sig längs med hela ledningarna 
förändras den totala riskbilden. Individriskens totala utbredning är densamma, men 
konturen där frekvensen överstiger 10-5 per år minskar avsevärt. Även samhällsrisken 
reduceras för både små som stora olyckor.      
 
Genom att leda rören i tunnlar under mark så kommer punktriskerna att elimineras 
fullständigt. Risken för att någon ska omkomma vid dessa punkter är mindre än för det 
ursprungliga läget. Den största risken, som är att höga fordon skadar ledningarna, avlägsnas 
helt. Att leda rören i tunnlar under vägarna är det riskhanteringsalternativ som ger den 
största frekvensreduceringen. Framförallt olyckor med få omkomna och hög frekvens 
förebyggs. Enligt det kostnadsförslag som tagits fram är det även det minst kostsamma. 
 
Om barriärerna runt de särskilt utsatta punkterna utökas minskar punktriskerna avsevärt. 
Områdena för vilka individrisken är högre än 10-4 per år är färre. Trots det är 
riskreduceringen inte lika stor som för alternativet i vilket tunnlar installeras. Att utöka 
barriärerna är även mer kostsamt. Alternativet innebär dock att ledningarna kan finnas kvar i 
sitt nuvarande läge då barriärerna installeras.  
 
Det riskhanteringsalternativ som påverkar de omfattande lågfrekventa olyckorna mest är 
anläggningen av sektioneringsventiler längs med hela ledningarna. FN-kurvan framställer ett 
värsta olycksscenario med en tiondel så många omkomna som i nuläget och de övriga 
riskhanteringsalternativen. Dessa olyckor har dock mycket låg sannolikhet. De 
individriskkonturer med lägst frekvens har mindre utbredning, medan de med högst 
frekvens är desamma som för dagsläget. Olyckor med få omkomna och hög frekvens 
påverkas alltså inte av detta alternativ. Detta är den mest kostsamma åtgärden då så många 
sektioneringsventiler ska monteras.  
 
Alternativet som föreslår att sektioneringsventiler ska införas vid rörbryggorna och 
rörtunneln är minst verksamt i det riskreducerande syftet. Individriskkonturerna med lägst 
frekvens har något mindre utbredning, dock påverkas punktriskerna inte. FN-kurvan ligger 
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endast lägre för olyckor med låg frekvens och många omkomna. Olyckor mer troliga att ske 
med färre omkomna påverkas inte av alternativet. Åtgärdsförslaget är kostsamt och 
riskminskningen är inte markant.  
 
Den slutsats som kan dras av resultaten av riskberäkningarna är att det föreligger en risk att 
ett läckage uppstår i dagsläget. Konsekvensen av ett läckage kan med hög sannolikhet bli att 
gas antänds, vilket i sin tur kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. De risker som sträcker 
sig längs med hela ledningarnas längd är inte kostsamma att åtgärda och har en markant 
påverkan på den totala riskbilden.  Det alternativ som minskar frekvensen för en olycka mest 
är att leda rören i tunnlar under vägarna och montera tillräckliga avkörningsskydd. 
Installation av sektioneringsventiler varje 150 m längs med hela ledningarna har den största 
konsekvensmildrande effekten.  
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7. Felkällor 
 
Vid beräkningarna estimeras frekvensen och sannolikheterna för de olika scenarierna efter 
bedömning av vilka litteraturvärden som kan användas. Det beslutas att data som återfinns i 
Purple book är rimliga för denna typ av pipeline. Författarna till den publikationen har i sin 
tur sammanställt värdena från en rapport utgiven 1981. Det finns antydningar om att 
olycksfrekvensen har ökat sedan dess, några statistiska data har dock inte återfunnits. 
Värden som är allmängiltiga för denna typ av pipelines har inte hittats i andra publikationer.  
 
Frekvenserna som används är generella värden för pipelines belägna ovan mark. Efter 
utvärdering används dessa värden eftersom rörledningarna i fråga inte kan bedömas vara 
vare sig mer säkra eller osäkra än andra liknande ledningar. Vid punkter där det är troligt att 
olyckor sker ökas frekvensen. Bedömningen avgörs efter genomgång av olycksstatistik, 
analys av området samt rådgörande med experter. Det är dock ändå grova uppskattningar.  
 
Statistik över trafiken i området är från 2007. Trafiken i dagsläget är förmodligen högre på 
grund av den ökade verksamheten i området. Det finns dock ingen statistik över det.  Mer 
trafik innebär att det befinner sig något fler personer i området. Därmed är samhällsrisken 
något högre än vad som presenteras i rapporten. Dessutom ökar risken för påkörning av 
rörbryggor och andra delar av ledningarna.  
 
Den väder- och klimatdata som används är medelvärden från 2009. Variationer förekommer 
naturligtvis och då kommer vissa scenarier att se annorlunda ut. I denna rapport presenteras 
inga scenarier under andra förhållanden utan enbart en modell över den generella 
situationen framställs.  
 
Delphi-metoden används vid riskidentifiering och framtagning av åtgärdsförslag. Vid denna 
metod påverkas arbetet av medlemmarnas kunskapsnivå. Oavsett gruppmedlemmarnas 
försök att inta en objektiv position kommer deras förslag att grundas på deras tidigare 
erfarenheter och åsikter. Förslagen kommer bland annat influeras av gruppens syn på 
riskhantering, deras ställning i beslutskedjan och hur deras framtida arbete påverkas av 
beslut som fattas. Till gruppen väljs personer med olika kunskaps- och ansvarsområden som 
anses inneha god kännedom om systemets utformning.  
 
De datorprogram som används bygger på olika beräkningsmodeller. Modeller kommer alltid 
att medföra en viss felmarginal, då de inte fullt kan efterlikna den verkliga situationen. Stöd 
för modellerna återfinns dock i litteratur. Känslighetsanalyser genomförs inte då 
dataunderlaget är mycket stort och många parametrar är interrelaterade. 
  
I rapporten sätts stor tillit till TNO:s Purple book och inga andra källor har undersökts. Det är 
värt att nämna att sammanställning av sådan specifik statistik inte finns i många andra 
publikationer. TNO anses vara en tillförlitlig källa, det är dock ändå en fördel att jämföra 
olika värden som finns. Under arbetets gång fanns det inte utrymme att genomföra några 
litteraturstudier av detta slag.  
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8. Diskussion 
 
När en risk ska värderas och det beslutas ur vilken synvinkel risken ska betraktas görs ett 
etiskt ställningstagande. När det gäller betydande risker som kan påverka samhället behöver 
besluten som fattas förankras hos många aktörer. Det uppstår en pedagogisk svårighet att 
framställa risken så att samtliga berörda förstår riskens omfattning. Att kommunicera risk till 
personer som inte är insatta i problematiken är ofta betydligt mycket svårare än att 
framställa risken kvantitativt. Nyttjandet av termen tolerabel risk istället för acceptabel 
understryker det faktum att det är omöjligt att eliminera samtliga risker från en 
processverksamhet. Därmed inte sagt att organisationen eller samhället anser att skador 
accepteras. En verksamhet bör inte utsätta enskilda grupper eller individer för alltför stora 
risker. 
 
I denna rapport presenteras riskerna för tredje man, alltså personer utan koppling till 
verksamheten. Resultaten skulle se annorlunda ut om riskerna för Preemraff eller riskerna 
för samhället i stort skulle utvärderas. Riskerna uppfattas olika för dessa parter och vilka 
åtgärdsförslag som införs beror på vilken sorts effekter som ska förebyggas. Här utreds 
riskhanteringsalternativen som ska förebygga att människor som befinner sig i närheten av 
LPG-ledningarna skadas eller omkommer till följd av läckage. Sådana åtgärder är dessutom 
till fördel för både samhället, som inte behöver lägga resurser på olyckor, samt för Preemraff 
som erhåller en säkrare anläggning.  
 
För att underlätta vid arbetet med riskhantering kan risktoleranskriterier införas. Det innebär 
att tveksamheterna gällande riskerna för objekten i anläggningen minskar och det är lättare 
att förankra beslut om riskreducering. Om en risk överstiger en viss nivå i 
risktoleranskriteriet så måste den åtgärdas. De medel som då krävs för att påverka risken är 
de som är tekniskt och ekonomiskt försvarbara. För att bedömningen inte enbart ska 
innefatta de största riskerna kan olika risknivåer införas. Det kan vara ett område över vilket 
riskerna inte tolereras, ett ALARP-område samt ett område i vilket riskerna tolereras. Det 
kan även tyckas att alla risker ska åtgärdas, även de allra minsta, om det finns lättillgängliga 
och inte alltför kostsamma alternativ.  
 
Det finns idag inga vedertagna risktoleranskriterier som används inom Sverige. 
Lagstiftningen ger inga tydliga eller kvantitativa riktlinjer för hur riskhantering ska behandlas 
utan bedömningar görs från fall till fall. Det är svårt att tolka en risk då synnerligen relativa 
termer används och det medför mycket tolkningsutrymme för risker  i skilda verksamheter. 
Många organisationer arbetar dock med kriterier, antingen framställer de egna eller nyttjar 
sådana som är allmänt accepterade. Att utveckla egna risktoleranskriterier innebär att 
företaget gör ett ställningstagande angående hur de anser att risker ska värderas. Det tas då 
beslut om hur olyckor med få omkomna men hög frekvens ska behandlas jämfört med 
lågfrekventa olyckor med stora konsekvenser. Genom att även utvärdera de 
åtgärdsalternativ som tas fram genom olika risktoleransprinciper är det möjligt att 
ställningstaganden ytterligare kan klarläggas och motiveras. 
 
Risktoleranskriterier skulle underlätta vid bedömningen av de åtgärder som tagits fram för 
LPG-ledningarna. Beslut om vilka åtgärder som skall genomföras skulle kunna förankras med 
hänvisning till risktoleranskriterier.  
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Om de generella åtgärderna införs förbättras skyddet längs med hela ledningen. 
Konsekvenserna av en olycka mildras inte, utan enbart sannolikheten för skador på rören. 
Lösningsförslagen innebär inga stora kostnader eller tekniskt komplicerade projekt, men 
visar en tydlig förbättring.   
 
Om ledningarna skulle ledas i tunnlar under mark vid de särskilt utsatta punkterna så 
kommer betydligt färre olyckor ske. Konsekvenserna vid tunnlarna kommer inte heller att 
vara så kraftiga eftersom gasen hindras från att spridas då den läcker ut i ett tunnelsystem.  
Risken för påkörning av höga fordon, som idag anses utgöra den största faran elimineras 
helt.  Därmed är risken vid rörbryggorna lägre än för den övriga rörlängden. Genom att 
införa olycksförebyggande barriärer drabbas enskilda individer och grupper i samhället inte i 
lika stor utsträckning. Detta riskhanteringsalternativ påverkar frekvensen för olyckor mest.   
 
Riskpresentationen åskådliggör att konsekvenserna skulle sänkas ansenligt om 
sektioneringsventiler monterades längs med hela ledningen. Olyckor kommer att ske med 
samma frekvens, dock släpps en mycket mindre mängd gas ut. De som drabbas av en olycka 
kommer att vara färre och det är inte lika resurskrävande för samhället. Därmed kommer 
proportionerna mellan nytta och kostnad för samhället att uppvägas.   
 
Olyckor som kan ske ofta och innebär att någon omkommer bör ses över då frekvensen i 
nuläget är hög. Olyckor med många omkomna kräver visserligen stora resurser av samhället 
då de inträffar, dock är de mycket sällsynta. Genom att besluta vilka risknivåer som är 
tolerabla och vilka principer som ska efterlevas kommer beslut angående åtgärder vara 
betydligt lättare att ta. Risktoleransprinciper kan kombineras för att erhålla både minskning 
av frekvens och konsekvens. Nyttan som verksamheten erbjuder kan inte tillåta att enskilda 
personer drabbas för ofta. Inte heller kan fördelarna berättiga att katastrofer kan ske, om än 
lågfrekventa.  
 
Rapporten visar att riskerna som LPG-ledningarna medför idag är stora och åtgärder bör 
genomföras. Inget av de åtgärdsförslag som presenteras i denna rapport medför att både 
frekvens och konsekvens reduceras. För att nå en tolerabel risknivå som både tar hänsyn till 
frekventa olyckor med få drabbade och katastrofer kan åtgärdsförslagen kombineras. För att 
uppnå den maximala effekten bör, förutom införande av de generella åtgärderna, rören 
ledas i tunnlar under vägarna samt sektioneringsventiler installeras varje 150 m. Övriga 
lösningar medför inte risksänkning i någon större omfattning. Trots att det förslag som ges 
här är det mest kostsamma erhålls en hög säkerhet.  
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9. Slutsatser 
 
Efter utvärdering av hur riskbilden ser ut i dagsläget och beaktning av förslag på åtgärder 
finns det ett flertal slutsatser som kan dras. Även om Preemraff idag inte genomgående 
använder sig av bestämda toleranskriterier sänder resultaten ändå en signal om att riskerna 
för olyckor till följd av läckage av LPG är höga.  
 
Olycksförebyggande åtgärder bör införas i syfte att framförallt förhindra olyckor med mycket 
hög frekvens. Beräkningarna i rapporten visar att det finns risk att en person förolyckas till 
följd av en gasläcka en gång per 100 år. Detta kan förebyggas genom att införa åtgärder som 
förhindrar att olyckor sker.  
 
Genom att även införa skadereducerande åtgärder avvärjs de mest allvarliga olyckorna. Då 
mindre mängd gas läcker ut så kommer utbredningen inte vara lika stor och färre människor 
drabbas. Belastningen för samhället blir inte lika stor i och med att katastrofer förebyggs.  
 
De generella åtgärderna som presenteras ingår även i samtliga övriga åtgärdsförslag. Det är 
åtgärder som med små medel kan sänka riskerna längs med hela ledningen.  
 
Två åtgärdsförslag visar sig vara mer effektiva än övriga förslag. Om rören leds i tunnlar 
under vägarna så avtar frekvensen för läckage avsevärt. Dessa sträckor blir så skyddade att 
punktriskerna elimineras fullständigt. Detta förslag är också det minst kostsamma av 
alternativen.  
 
Om sektioneringsventiler installeras längs med hela rörlängderna med 150 meters 
mellanrum så lindras konsekvenserna av en olycka betydligt. Den mängd gas som släpps ut 
är mycket mindre, alltså kommer färre människor att drabbas av gasutsläppet. Genom att 
kombinera de två mest effektiva åtgärderna så kommer riskerna att sänkas avsevärt.  
 
Om beslut tas angående att det är dessa två alternativ som är mest lämpliga görs också ett 
ställningstagande om vilka risknivåer som kan tillåtas. Efter utvärdering av vilka nivåer som 
kommer att uppfyllas kan det utredas som dessa är lämpliga även för övrig verksamhet. 
Därmed kan egna risktoleranskriterier utformas. Fastställda risktoleranskriterier medför att 
Preemraff kan visa upp klart och tydligt vilka risknivåer som finns inom verksamheten. 
Dessutom visar det att säkerheten sätts i fokus inom organisationen och att de inte tolererar 
för stora risker.   
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10. Förslag till vidare studier 
 
Under arbetets gång studerades historiska fakta om och statistik för likartade rörledningar 
endast översiktligt och hade som syfte att öka rapportförfattarens egen förståelse för 
problematiken. I rapporten presenteras inga liknande exempel på ledningar eller 
olyckshändelser. Ett tillvägagångssätt för att bedriva en riskanalys är att utförligt studera 
andra system som har jämförliga utformanden. En djupstudie skulle möjliggöra en 
bedömning av om de olycksfrekvenser som använts är rimliga och ge en bild av vilka 
säkerhetsåtgärder som fungerar.  
 
Inte heller har olika åtgärder som använts eller getts som förslag inom andra organisationer 
undersökts. Det finns system med samma problematik inom andra industrier och att studera 
hur de hanterar riskerna med att leda rörledningar utanför verksamheten. Det skulle ge 
ytterligare stöd i diskussionen om vilka åtgärder som är lämpliga.  
 
I denna rapport studeras kostnadsförslag framtagna av Preemraffs projektavdelning endast 
översiktliga. Inga utförliga kostnads-nytto analyser genomförs, då det är uppdrag som ligger 
utanför arbetets syfte och mål. För att kunna göra en fullständig utvärdering av 
åtgärdsförslagen måste de totala kostnaderna tas fram. Kostnader för eventuella 
olyckshändelser kan också beräknas så att jämförelser blir möjliga.  
 
I denna rapport har endast vissa aspekter tagits i beaktning i diskussionen gällande 
införandet av skyddsbarriärer. Påverkan på sannolikhet och konsekvens samt kostnader 
uppmärksammas. Det finns dock ytterligare faktorer som berör kostnaden, såsom 
svårighetsgrad av installation av skyddsbarriärer, inverkan på driften och bibehållen funktion 
och underhåll. Det bör uppmärksammas att dessa aspekter kan förändra förhållandena 
mellan åtgärdsförslagen.  
 
För att bedöma hur stora riskerna är jämfört med andra risker som undersökts i liknande 
verksamheter kan jämförelser med olika risktoleranskriterier genomföras. Det har 
presenterats många rapporter där egna risktoleranskriterier utformats, vilka kan användas 
för bedömning av risknivån. Det kan finnas kriterier vars utformning är lämplig för 
Preemraffs verksamhet och därmed kan användas vid riskbedömning. Att utveckla ett eget 
risktoleranskriterium skulle visa hur risker i verksamheten bör hanteras.  
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Appendix   
 
Appendix 1 
Karta över Göteborg som visar Preemraff.  
 

 
Figur 29: Karta över Göteborg med Preemraff markerat (eniro.se, 2010-04-23). 
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Appendix 2  
Bilder av särskilt utsatta punkter av ledningarna.   
 

 
Bild 1: Rörbrygga över Arendalsvägen. 
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Bild 2: Varselskylt framför rörbrygga över Arendalsvägen. 
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Bild 3: Rörbrygga över Oljevägen. 
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Bild 4: Varselskylt framför rörbrygga Oljevägen. 
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Bild 5: Rörbrygga och pumphus för butan från Arendalssfärer. 
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Bild 6: Rörbrygga i Skarvikshamnen som tidigare blivit påkörd. Infarten är numera avstängd. 
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Bild 7: Dräneringsventiler i Skarvikshamnen. 
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Appendix 3  

 

What If – Riskanalys 

 
Objekt: LPG-ledningarna till Skarvikshamnen 
 
Datum: 2010-05-21 
 
Deltagare: Lisa Björk, Karl Hedvall, John Engelsen, Ewa Uhlin, Lina 

Svensson, Pelle Borg.  
 
Beskrivning: Scoopet för riskanalysen är våra LPG-ledningar (propan resp. 

butan) från sfärerna på raffinaderiet samt från 
butansfärerna i Arendal ner till kaj 551 i Skarvikshamnen. 
Analysen avgränsas efter sista ventil efter 
utlastningspumparna mot sfärerna på raffinaderiet, sfärerna 
i Arendal, mot gasdepån i Skarvikshamnen och ventilerna 
vid kaj 551. 

 
 Syftet med analysen är att identifiera och beskriva de risker 

för läckage (Loss of Containment) som finns längs 
ledningsdragningen. Både punktrisker och generella risker 
ska belysas. 

 
 Målet är att denna kvalitativa riskanalys ska utgöra grunden 

för en kvantitativ riskanalys.    
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Arbetsschema What-if analys 
FÖRETAG: Preemraff Göteborg     

Nr. Vad händer om Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer /  
Vidtagna åtgärder 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Läckage från 
dräneringsventil, ett på 
vardera LPG-ledning 
(propan resp. butan) 
placerade 15 m efter 
utlastningspumparna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igensvetsade avluftare 
längs ledningen, använda 
då ledningen byggdes för 
provtryckning kan skadas 
så att läckage uppstår. 

Frysning av vatten som 
dränen står i -> oönskad 
fixpunkt som kan bryta 
dräneringsventilen. 
 
Läckage i ventilbröstet 
och genom mynning på 10 
mm rör efter ventilen. 
 
Utvändig korrosion 
eftersom ventilerna står i 
vatten. 
 
 
 
Mekanisk yttre påverkan: 
Slyröjning, 
underhållsarbeten i 
ledningsgatan.  
 
Ökad risk för korrosion i 
svets. 
 

Läcka på max 25 mm, 
vilket är ändrörets 
tjocklek. Mer troligt är att 
en mindre glipa eller 
spricka uppstår. ) 
 
Mycket svårt att stoppa 
läckan. 
 
 
 
 
 
 
 
Läcka på max 25 mm, 
vilket är ändrörets 
tjocklek. Mer troligt är att 
en mindre glipa eller 
spricka uppstår. ) 
 
Mycket svårt att stoppa 
läckan. 
 
 
 

Området värms med 
ångslang vintertid för att 
undvika frysning.  
 
Vattenflödet ska förhindras 
eller ledas om. Åtgärder 
ska genomföras till nästa 
vinter.  
 
Gasdetektorer finns vid 
pumparna ca 15 m ifrån 
ventilerna.  
 
 
 
Okulärbesiktning av rör två 
gånger om året.  
 
Riskanalyser i samband 
med underhållsjobb. 
Tillstånd för arbeten krävs 
och tillståndsgivaren måste 
vara närvarande vid 
arbetet.  
 
Kommentar: Vi delar 
rörgatan med energiverken 
och Shell vilket medför att 
vi inte har full kontroll 
över aktiviteterna kring 
rörledningarna.  
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Nr. Vad händer om Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer /  
Vidtagna åtgärder 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

Påkörning av rörledning 
vid rörbrygga över 
Arendalsvägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påkörning vid rörtunnel 
under Oljevägen 
 
 
 
 
Ledningarna ligger i vatten 
vid rörtunnel under 
Oljevägen 
 

Högt fordon kör på 
rörbryggan. T ex 
pallfingerkran eller 
fartygscontainerkran. 
 
Fordon kör av på sidan och 
träffar rören.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordon kör av vägen och 
träffar ledningarna 
uppifrån.  
 
 
 
Vatten ansamlas i tunneln 
under rören. Rören kan 
hamna under vatten.  
 

Från läckage till rörbrott, 
där då röret kläms ihop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från läckage till rörbrott, 
där då röret kläms ihop. 
 
 
 
 
Ökad yttre korrosion leder 
till försvagning av material. 
 
 

Varselbryggor finns ca 20 m 
före rörbryggan på resp. 
sida. De har blivit påkörda 
ett antal gånger. 
 
Rörbryggorna är fästa i 
stabila betongfundament.  
 
Vägräcken är endast 
placerade längs med 
betongfundamenten, inga 
längre sträckor som 
förhindrar avkörningar.  
 
Kommentarer: Fri höjd 5 m, 
6 m upp till rören (fackverk 
däremellan). LPG-
ledningarna ligger i mitten. 
 
Sannolikheten avser 
påkörning av rörbryggan. 
Kranar på lastbilar är den 
uteslutande orsaken till 
tidigare påkörningar.  
 
 
Påkörningsskydd finns. 
 
Inga burar för träff 
uppifrån/tippande bilar.  
 
 
Se nr. 1 avseende endast 
korrosion. 
Okulärbesiktning av rör två 
gånger om året.  
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6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avkörning vägbron 
Raffinaderivägen 
 
 
Påkörning av rörbrygga 
över Oljevägen, 
butanledning till 
Arendalssfärer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordon dumpas nära 
ledningarna och antänds. 
Mest troligt längs med 
brandgata vid Oljevägen.  
 

Avåkning fordon 
 
 
 
Se nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dumpning +vandalism 
 

Från läckage till rörbrott, 
där då röret kläms ihop. 
 
 
Om pumpning av gas inte 
sker är ventilen vid 
avgreningen upp till 
sfärerna stängd. I detta fall 
kan endast mängden i röret 
upp till sfärerna läcka ut.  
 
Vid pumpning finns 
personal på plats vid 
sfärerna som kan stänga de 
manuella ventilerna till 
sfärerna. Ventilen mot 
ledningen till 
Skarvikshamnen kan 
stängas från kontrollrum på 
raffinaderiet eller i 
Skarvikshamnen.  
 
 
 
 
 
 
 
Strålningsvärme kan leda 
till materialförsvagning 
eller brott på grund av 
tryckökning i rören.   

Rigorösa avkörnings-
/påkörningsskydd. 
 
 
Kommentar: Vägen 
Nordatlanten kommer att 
stängas av och 
hamnverksamheten ökas 
vilket kommer att belasta 
Oljevägen med ökad trafik. 
 
Vägen är en raksträcka, 
vilket medför högre 
hastigheter.  
 
Påkörningsskyddet har blivit 
påkört ett flertal gånger. 
Fackverket i bryggan har 
också blivit påkört.  
 
Det finns både räcken och 
betongskydd på båda sidor 
rörbryggan. Bryggans 
konstruktion är dock inte så 
stabil som övriga 
rörbryggor.   
 
 
Bevakning av Securitas. De 
meddelar om fordon lämnats 
på plats. Det är dock svårt 
att få tillstånd att flytta 
fordon från platsen.  
 
Tryckgivare med larm finns 
i kontrollrum.  
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Nr. Vad händer om Möjliga orsaker Konsekvenser Kommentarer /  
Vidtagna åtgärder 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 

Påkörning av rörbrygga 
över Nordatlanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läckage från 
dräneringsventil, ett på 
vardera LPG-ledning 
(propan resp. butan) inne 
i Skarvikshamnen 
 
 
 
 
Påkörning rörbryggor 
inne i Skarvikshamnen – 
totalt fem rörbryggor.  
 
 
 
 
 
 
Nedfallande stenar i 
tunnel i Skarvikshamnen  

Högt fordon kör på 
rörbryggan. T ex 
pallfingerkran eller 
fartygscontainerkran. 
 
Fordon kör av på sidan 
och träffar rören 
 
 
 
Läckage i ventilbröstet 
och genom mynning på 
10 mm rör efter ventilen. 
 
 
 
 
 
 
Högt fordon kör på 
rörbryggan. T ex 
pallfingerkran eller 
fartygscontainerkran. 
 
Fordon kör av på sidan 
och träffar rören.  
 
 
Förstärkning av berg i 
tunnel försvagas och 
stenar faller ner och 
skadar ledningar.  

Från läckage till rörbrott, 
där då röret kläms ihop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läcka på max 25 mm, 
vilket är ändrörets 
tjocklek. Mer troligt är att 
en mindre glipa eller 
spricka uppstår. ) 
 
Mycket svårt att stoppa 
läckan. 
 
Från läckage till rörbrott, 
där då röret kläms ihop. 
 
 
 
 
 
 
 
Från läckage till rörbrott.  

Rörbryggan är 6 meter, 
dvs. en meter högre än de 
tidigare nämnda 
rörbryggorna.  
 
Rörbryggan har stabila 
betongfundament och 
kraftigt fackverk.  
 
 
Området inspekteras så det 
upptäcks om ledningarna 
står i vatten. 
 
 
 
 
 
 
Varselbryggor är uppsatta 
av Preem på den sida 
rörbryggan som Preems 
ledningar ligger närmast.  
Stabila betongfundament 
och kraftiga fackverk då 
de bär upp många 
ledningar.  
 
Tunneln har nyligen setts 
över och försvagningar 
åtgärdats.  
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Appendix 4  
Frekvensberäkningar.  
 

1. Frekvenser för läcka med följdhändelser, generell risk längs med hela 
ledningslängden:  

 
 

 
Figur 30: Frekvensberäkning generell risk för läcka längs med hela ledningslängden med en förhöjningsfaktor 
5.  

Läcka 

5*10-4 km-1år-1 * 2 = 
0,001 km-1år-1

Direkt antändning 

0,2

Jetflamma

2*10-4 km-1år-1

Fördröjd antändning 

0,4

Gasmolnsexplosion 

4*10-4 km-1år-1

Ingen antändning

0,4

Ingen effekt

4*10-4 km-1år-1
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2. Frekvenser för haveri med följdhändelser, generell risk längs med hela 
ledningslängden: 

 
Figur 31: Frekvensberäkning generell risk för haveri längs med hela ledningen med en förhöjningsfaktor 5. 

 
3. Frekvenser för ventilläckage med följdhändelser:  

 
Figur 32: Frekvensberäkning för ventil. 

  

Haveri

1*10-4 km-1år-1 * 2 = 
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1*10-4 km-1år-1
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4. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggan över Oljevägen: 
 
Ekvation 3 visar uträkningen av antalet allvarliga olyckor vid rörbrygga över Oljevägen.  
 

 

          Ekvation 3 
      

    
 
 

 
Figur 33: Frekvensberäkning för rörbryggan över Oljevägen. 
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5. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggan över Nordatlanten: 
 

Ekvation 3 visar uträkningen av antalet allvarliga olyckor vid rörbrygga över Nordatlanten.  
 

          Ekvation 3 
 

 
 

 
Figur 34: Frekvensberäkning för rörbryggan över Nordatlanten. 
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6. Frekvenser för sluthändelser för rörtunneln under Oljevägen: 
 
Ekvation 3 visar uträkningen av antalet allvarliga olyckor vid rörtunneln under Oljevägen.  
 

 

          Ekvation 3 

 
 
 

 
Figur 35: Frekvensberäkning för rörtunneln under Oljevägen. 
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7. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggorna i Skarvikshamnen.  
 

 

 
Figur 36: Frekvensberäkning för rörbryggorna i Skarvikshamnen. 
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Appendix 5 

Trafikstatistik över vägarna parallella med LPG-ledningarna.  

 

Tabell 12: Trafikstatistik (årsmedelvärde) för vägar längs med LPG-ledningarna (Trafikkontoret, Göteborgs 
stad, 2010-04-17). 

  ÅMVD – 
trafik 
(bilar/dygn) 

  Hastighet   

 År Totalt Tung trafik % Skyltad Median 85-percentil 
Arendalsvägen 2007 6 200 1 410 23 50 48 58 
Hjärtholmsvägen 2007 2 000 620 31 50 40 50 
Delsträcka 
Nordatlanten 

2007       

Oljevägen - Skagerack  8 000 2 540 32 50 43 53 
Skagerack - Stilla Havet  6 900 2 490 36 50 46 59 
Stilla Havet -  Oljevägen  4 600 1 985 43 50 47 57 
Delsträcka Oljevägen 2007       
Bentylgatan - Nordatlanten   11 900 2 610 22 70 61 71 
Nordatlanten - Tankgatan  6 000 920 15 70 57 67 
Tankgatan - Gamla 
Arendalsvägen  

 8 300 1 100 13 70 66 77 

Gamla Arendalsvägen - 
Hjärtholmsvägen 

 6 500 1 700 26 50 53 65 

Raffinaderivägen 2000 800 60 8 50 52 60 
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Appendix 6 
Populationsscenarier – personantal i områdena kring LPG-ledningarna.  
 

Tabell 13: Personantal dag- och nattetid i områden kring ledningarna. 

Verksamhet Personantal dagtid Personantal nattetid 

Best Western Arken Hotel & 
Art Garden Spa 

700 180 

Vopak 50 14 
Nynäs AB 50 4 
Cryo AB 160 12 
Arendals allé 50 3 
Synnerödsvägen 50 3 
Göteborgs energi 5 0 
Skandiahamnen 200 50 
Älvsborgshamnen 200 50 
 
Beskrivning av verksamheter: 
Vid markerade punkter finns bostäder. Det antas befinna sig två personer dagtid och 4 
personer nattetid i husen.  
 
Best Western Arken Hotel & Art Garden Spa – hotell-, konferens- och spaanläggning.  
Vopak – förvaringsanläggning för petroleumprodukter och kemikalier.  
Nynäs AB – raffinaderi för asfalt och naftaprodukter. 
Cryo AB – tillverkning av utrustning för förvaring av komprimerade trycksatta gaser.  
Arendals allé – ett antal mindre företag har sina lokaler i detta område.  
Synnerödsvägen – ett antal mindre företag har sina lokaler i detta område. 
Göteborgs energi – gasanläggning och nödkraftverk.  
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Karta med de områden kring ledningarna för vilka populationsscenarier upprättats.  

 

 
Figur 37: Områden för vilka populationsscenarier definieras (RISK CURVES).
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 Appendix 7 

Frekvensberäkningar för åtgärdsförslag.   
 

1. Frekvenser för läcka med följdhändelser, generell risk längs med hela ledningen: 

 
Figur 38: Frekvensberäkning generell risk för läcka längs med hela ledningen efter införande av åtgärder.  

 
2. Frekvenser för haveri med följdhändelser, generell risk längs med hela ledningen: 

 

 
Figur 39: Frekvensberäkning generell risk för läcka längs med hela ledningen efter införande av åtgärder. 
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3. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggan över Arendalsvägen: 
 
 

 
Figur 40: Frekvensberäkning för rörbryggan över Arendalsvägen med utökade barriärer. 

 
4. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggan över Oljevägen: 

 
 

 
Figur 41: Frekvensberäkning för rörbryggan över Oljevägen med utökade barriärer. 
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5. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggan över Nordatlanten: 
 

 
Figur 42: Frekvensberäkning för rörbryggan över Nordatlanten med utökade barriärer. 

 
6. Frekvenser för sluthändelser för rörbryggor i Skarvikshamnen: 

 

 
Figur 43: Frekvensberäkning för rörbryggor i Skarvikshamnen med reducering med en faktor 0,1 efter 
införande av åtgärder. 
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