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Introduktion:
Föreliggande dokument är en sammanfattning av rapporten 210818/R1 och uppdatering av
210818-1/R2-U1 som beskriver den utförda riskanalysen av LKAB:s nya experimentanläggning
EDR i Luleå med justeringar av risknivåer för att belysa effekten av riskreducerande åtgärder
som vidtagits som resultat av den genomförda riskanalysen.
Sammanfattningen har som syfte att stödja framtagning av Plan-MKB och redovisar risker och
olägenheter som anläggningen kan medföra som kan påverka tredje person och miljö i
anläggningens omgivning. Sammanfattningen förutsätter att anläggningen och processen samt
dess placering och omgivningen beskrivs i Plan-MKB:n.
Sammanfattningen inkluderar därför inte:
- Skadehändelser och risker avseende egen personal
- Beskrivning av den planerade anläggningen, placering, omgivningsbeskrivning och
processbeskrivning.
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INLEDNING
Projektet har som del av sin riskhanteringsplan genomfört en riskanalys av processen,
dess hjälpsystem och påverkan på och från omgivande verksamheter. För
genomförande av denna riskanalys har Scandpower AB anlitats som oberoende part.
Föreliggande rapport utgör en sammanfattning av Scandpowers rapport 210818/R1.
I de konsekvensberäkningar som gjorts i rapport 210818/R1 för att undersöka effekten
av identifierade skadefall har några händelser identifierats som innebar förhöjd risk för
tredje person. På grund av detta har projektet vidtagit riskreducerande åtgärder. Dessa
åtgärders effekt på de ursprungliga riskvärderingarna redovisas också.

1.1 Syfte
Riskanalysens resultat och riskbild för anläggningen utgör delunderlag för Plan-MKB.
Primära syftet med riskanalysen är att utreda vilka risker och olägenheter anläggningen
kan medföra som kan påverka tredje person och miljö i anläggningens omgivning.
Riskanalysen utgör en startpunkt för riskhanteringsarbetet i projektet och kommer att
följas av fördjupade riskanalyser i ett senare skede när mer av underlaget är fastlagt.

1.2 Avgränsningar
-

Analysen omfattar verksamhet som sker på det fysiskt avgränsade
anläggningsområdet.
Analysen begränsas till risker som påverkar hälsan av egen personal, tredje person
samt när- och omliggande miljö.
Transporter utanför och fram till anläggningen ligger utanför analysens omfattning.
Tillförlitlighet och tillgänglighet av produktion omfattas inte av riskanalysen.
Utsläpp från anläggningen i normal drift och effekten på omgivningen i form av
halter i luft eller mark- och vattenföroreningar behandlas separat och är således
inte en del av denna riskanalys.

I föreliggande sammanfattning presenteras inte analysresultat avseende risker för egen
personal eftersom risken för egen personal i analysen är bedömd utan hänsyn till
processpecifika barriärer p.g.a. att anläggningens tekniska utformning ännu inte är
fastlagd. Risker för egen personal och egendom hanteras i fördjupade riskanalyser i ett
senare skede enligt den riskhanteringsplan som upprättats för projektet.

1.3 Förkortningar
DRI
HAZID
HAZOP
IPS
LIN
LNG
LOX
LPG
MEA
MKB

Direct Reduced Iron
HAZard IDentification
HAZard and OPerability study
Intressentföreningen för Procesäkerhet
LIquid Nitrogen
Liquified Natural Gas
Liquid OXygen
Liquid Petroleum Gas
Monoetylamin
Miljökonsekvensbeskrivning

210818 -1-R2_U1 29 augusti 2012

Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

Riskanalys av ny EDRP i Luleå

SIL

2.

Sida 2

Safety Integrity Level

ANALYSMETOD OCH GENOMFÖRANDE
Riskanalysarbetet fördelades på två kompletterande aktiviteter:
-

HAZID-analys som utgör grund för riskbedömning och framtagande av
rekommendationer.
Konsekvensanalys för identifierade skadehändelser vid HAZID-analysen. För ett
antal av de identifierade skadehändelserna utgör beräkningarna underlag för
bedömning av konsekvenser och behov för barriärer.

2.1 HAZID-analys
Riskanalysen har genomförts Hazard Identification (HAZID) som är en kvalitativ form
av riskanalys och utförs tidigt i ett projekt. Analysproceduren baseras på att
analysobjektet (den planerade anläggningen) delas in i delsystem och granskas kritiskt
av en analysgrupp med bred kunskap av systemet ifråga, med hjälp av erfarenhet,
checklistor (ex. riskkällor) och fantasi.
Som illustreras i Figur 2-1 tas utgångspunkt från tänkbara skadehändelser, kallade
topphändelser, dess inledande händelser och resulterande konsekvenser samt
befintliga skyddsbarriärer för att bedöma risken. Dessa punkter diskuteras i
analysgruppen och där så krävs, eller bedöms som lämpligt, rekommenderas
säkerhetshöjande åtgärder.
Analysmötena hölls den 14 och 15 juni 2012 på LKABs kontor i Luleå. I analyserna
deltog 11 personer med deltagare från den egna verksamheten och omgivande
verksamheter samt analysledare och tekniskt sekreterare. Analysgruppen hade
således kunskap om den planerade anläggningen och processen, omgivande
verksamheter samt riskanalyser. Verksamheten analyseras med fokus på identifiering
av möjliga olyckor, incidenter och störningar med konsekvenser i form av personskada,
miljöskada eller stora egendomsskador.
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Figur 2-1 : Översikt analysmetod och terminologi
2.1.1 Riskkällor
Riskkällor är omständigheter som har potential att orsaka skada vid oönskade
initierande händelser. Listan som visas i Tabell 2-1 återger de anläggningsspecifika
riskkällor som föreslagits och diskuterats under analysens genomförande. Listan har
använts som basis för identifiering och bedömning av skadehändelser. Riskkällorna har
inte nödvändigtvis resulterat i en dokumenterad risk i analysen eftersom det i vissa fall
har bedömts att riskkällan utgör en försumbar risk för människa eller miljö.

Tabell 2-1 : Riskkällor
Kategori
Motorbränsle

Riskkällor
Diesel EO1

Giftiga, brännbara,
oxiderande och
kryogena gaser

CO-Kolmonoxid
Kvävgas
LNG – Flytande
metan
LPG (Propan)
Gasformig Metan

Svaveldioxid
N2 – Kvävgas
O2 – Syrgas
H2S

Kemikalier

Ammoniak
Aminer
Baser

Katalysatorer
MEA
Syror

Restprodukter

Avfall
Damm
Förorenat vatten

Processrelaterat

Avgaser
DRI
Elektricitet
Elförsörjning
Exoterma
reaktioner
Fordon i rörelse
Fordonsbränsle
Höga fysiska
strukturer
Metanol
Naturgas

Yttre påverkan

Dominoeffekter
från annan
verksamhet
Flygtrafik
Klimat
Markförhållanden

Mekanisk åverkan med kran,
fordon o dyl
Människor
Naturkrafter
Sabotage

Övrigt

Koksgasledning
Underhåll

Rörliga delar
Buller
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Metaller
Stoft

Processvatten
Släckvatten
Smörjoljor
Styrsystem
Temperatur
Tryck
Vakuum
Vatten
Vibrationer
Ånga
Återoxidation
(självantändning)
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2.1.2 Delsystem
För att systematiskt analysera anläggningen har den delats in i nedanstående
delsystem som har behandlats var för sig i analysen. För varje delsystem gjordes en
faroidentifiering med stöd av riskkällorna som listats i avsnitt 2.1.1.
1. Lagring av bränslen inklusive interna transporter
2. Råvara
3. Gasproduktion
4. Gasvärmaren
5. Schaktet
6. Slutprodukt och utmaning
7. Processhall
8. Gasrening (Scrubber)
9. Kylkrets
10. Facklan
11. EBF
12. Syrgas och kvävgas
13. Vattenhantering
14. Yttre påverkan

2.1.3 Riskkriterier
Kvalitativ värdering av sannolikheter för identifierade skadehändelser och deras
respektive konsekvenser gjordes med användning av projektets riskmatris som visas i
Figur 2-2. Analyserade händelser förs in i riskmatrisen med ett identifikationsnummer
som består av delsystemnumret och numret för topphändelsen. Efter att de
identifierade händelserna fördelats i riskmatrisen fås en riskbild för anläggningen.
Kriterierna i riskmatrisen motsvarar de som presenteras i Intressentföreningen för
processäkerhet (IPS) skrift ”Handledning om riskkriterier” (Ref./1/).
I analysen har nödvändiga barriärer beskrivits och identifierats, som förebygger och
lindrar konsekvenser av identifierade skadehändelser så dessa möter uppsatta
riskkriterier. Riskbedömningen och behov för riskreducerande åtgärder (införande av
barriärer) gjordes utifrån vilken kategori som de oönskade händelserna hamnat i och
illustreras med hjälp av färgning av cellerna i riskmatrisen. En beskrivning av
bedömningskategorierna ges i Tabell 2-2. Eftersom analysen genomförs i ett tidigt
skede av projektet finns det ofta inte tillräcklig kunskap eller beslutsunderlag för att
definiera nödvändiga barriärer för samtliga identifierade skadehändelser. För de fall där
tillräcklig information saknas ges rekommendation om vidare utredning för att reducera
risken.
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Konsekvens
1

2

3

4

5

Enstaka
skadade.
Varaktiga
obehag.

Enstaka svårt
skadade.
Ett dödsfall
Flera döda
Svåra obehag. eller flera svårt eller 10-tals
Längre
skadade.
svårt skadade
frånvaro

Sannolikhet

E
> en gång per år
D
en gång per
1-10 år
C
en gång per
10-100 år
B
en gång per
100-1000 år
A
< en gång per
1000 år

Övergående
lindriga
obehag.
Lättare
blessyr.
Övergående
obehag

Konsekvenstyp

Människa

Övergående
Ingen
kortvarig
sanering, liten skada med
utbredning
liten
utbredning

Miljö

Reversibel
långvarig
skada med
liten
utbredning,
eller kortvarig
med stor
utbredning

Permanent
skada med
liten
Permanent
utbredning
skada med
eller långvarig stor utbredning
skada med
stor utbredning

Figur 2-2 : Riskmatris

För alla risker i det gula området skall det ha gjorts allt som är rimligt möjligt för att
reducera risken innan ledningen tar ett medvetet och dokumenterat beslut att den
identifierade risken får vara kvar i det gula området.

Tabell 2-2: Bedömningskategorier för olyckshändelser
Hög risk.
Design, delar av design eller drift kan inte accepteras.
Effektiva riskreducerande åtgärder måste verkställas för att
reducera risken till en godtagbar nivå.
Medelhög risk.
Risken bör reduceras med medel som är ekonomiskt
försvarbara och som står i proportion till risken. Beslut att
ligga kvar i detta område tas av ledningen.
Låg risk.
Riskreducerande åtgärder är inte nödvändiga. Risknivån ska
bevakas, exempelvis vid ändringar, för att hållas på denna
låga nivå
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2.2 Konsekvensanalys
Ett antal skadehändelser har valts ut för att simuleras med hjälp av
konsekvensberäkningar.
Konsekvensberäkningar
ger
information
om
hur
skadehändelserna utvecklas i form av t.ex. spridning av brännbar och giftig gas och
underlättar därmed bedömningen av en skadehändelses konsekvenstyp i riskmatrisen.
Metodiken för att bestämma hur händelserna har definierats är som följer:
-

-

För samtliga fall har först "worst case"1 för händelserna undersökts för att se om
händelsen kräver ytterligare utredning. Resonemanget är att om "worst case"
inte ger påverkan på tredje person så krävs inte någon fördjupad analys.
Om "worst case" ger påverkan på tredje person undersöks istället ett så kallat
dimensionerade fall.

Valet av beräkningsfallen utöver "worst case" d.v.s. dimensionerande fall är baserade
på ett vägledande dokument (Ref. /1 /) om tolerabel risk inom kemikaliehanterande
verksamheter utgiven av Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS). Dokumentet
anger att beräkningsfall för bedömning av skyddsavstånd inte bör inträffa under
anläggningens livslängd, så kallade dimensionerande fall. Dokumentet pekar på att ett
lämpligt skadefall är ett sådant som sker en gång på 100-1000 år vilket motsvarar
frekvensintervallet 1 x 10-2 – 1 x 10-3.
DD1

Den "worst case"-händelse som kan påverka tredje person och omgivning är slangbrott
vid fyllning av LNG tank. Denna händelse har en frekvens på 6.10 x 10-5 vilket innebär
att den är långt under riskmatrisens nedre gräns på < 10-3.
Utförda konsekvensberäkningar har använts för att ge en rimlig bedömning av
risknivån och åtgärder för riskreduktion för större läckage. I konsekvensanalysen har
möjlig påverkan på samtliga platser där tredje person kan uppehålla sig beaktats.
Resultaten ger en uppfattning om nödvändiga skyddsavstånd till tredje person.

1

Worst Case är per definition händelser med låga frekvenser med oftast allvarliga konsekvenser och är
osannolika att dimensionera för. Exempel på "worst case" kan vara att hela inventariet i ett kärl släpps ut i en
byggnad eller ett giljotinbrott på största ledning/slang som orsakar stort läckage i motsats till en spricka i en
slang som ger mindre läckage.
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RESULTAT
I riskanalysen har ett antal skadehändelser identifierats som kan uppstå på eller i
anslutning till den planerade anläggningen. För respektive händelse har bl.a. risken de
utgör för tredje person och miljö bedömts.
I Figur 3-1 och Figur 3-5 presenteras de identifierade skadehändelsernas risker i
riskmatriser värderat enligt påverkan på tredje person och yttre miljö. De
referensnummer som anges i riskmatriserna hänvisar till händelsebeteckning i formen
>delsystemnummer, topphändelsenummer<.
Tabell 3-1 och Tabell 3-3 ger beskrivning av de numrerade skadehändelserna i
respektive riskmatris. Färgsättningen i tabellen är den samma som i riskmatrisen för
respektive skadehändelse och motsvarar beskrivningen av de tre kriterierna i Tabell
2-2.

Förkortningar i tabellerna:
ID

Identifierar händelsen där första siffran avser delsystemet och andra siffran
topphändelsen.

RR

Motsvarar den förkortning som används vid dokumentering av riskanalysen och
avser "Risk Ranking", alltså riskgradering.
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3.1 Riskbedömning – Tredje person

1

2

Konsekvens
3

4

5

E
> en gång
per år

Sannolikhet

D
en gång per
1-10 år

C
en gång per
10-100 år

B
en gång per
100-1000 år

A
< en gång

1.2

10.4

1.12; 5.3

1.5

1.8; 1.13;

1.9; 1.3; 1.6

1.4

per
1000 år

Konsekvenstyp

Övergående
Enstaka svårt
lindriga
Ett dödsfall
skadade.
Enstaka
obehag.
eller flera
Svåra
skadade.
Lättare
Människa
svårt
obehag.
Varaktiga
blessyr.
skadade.
Längre
obehag.
Övergående
frånvaro
obehag
Figur 3-1 : Risker för tredje person vid ny placering av bränslehantering

Flera döda
eller 10‐tals
svårt
skadade

Tabell 3-1 Risker för tredje person som härrör sig från följande delsystem och
topphändelser
ID

RR

Delsystem
Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Topphändelse och konsekvens
Brand/Explosion efter kollision eller avkörning som
leder till läckage.

1.2

1C

1.3

3A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Dimensionerande läckage av LNG som leder till
gasmolnsbrand eller jetbrand .

1.4

4A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

1.5

2A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Stort utsläpp från LNG system. Skadlig påverkan på
angränsande verksamheter. (exempelvis gång- och
cykelväg, SSAB vattenkylning, reningsverk, planerad
biogasanläggning)
Mindre (dimensionerande) läckage från LPG system.
Brand/Explosion
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RR

1.6

3A

1.8

Sida 9

Delsystem
Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Topphändelse och konsekvens
Stort läckage från LPG system. Brand/Explosion

2A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Oaktsam snöröjning medför påkörning av propantank
eller utrustning Brand/Explosion och allvarlig skada på
personer i närområdet.

1.9

3A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Oaktsam snöröjning medför påkörning av LNG tank
eller utrustning med Brand/Explosion och allvarlig
skada på personer i närområdet

1.12

2B

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

Ledningsbrott på ledning med flytande propan pga
påkörning eller annan yttre påverkan och allvarlig
skada på personer i närområdet

1.13

2A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

5.3

2B

Schaktet

10.4

1B

Facklan Gasutsläpp

Kollision vid transport av EO1 (diesel) med transporter
av andra bränslen LNG, propan, metanol samt LOX.
Brand/Explosion och allvarlig skada på personer i
närområdet
För hög temperatur som smälter pelleten och täpper
igen och skapar tryckuppbyggnad i schaktet.
Explosion med allvarlig skada på personer och
utrustning i närområdet
Förgiftning av personer utomhus om facklan inte
brinner

Inga risker för tredje person har identifierats som bedöms som oacceptabla, d.v.s. röda
risker enligt Tabell 2-2. Utförda konsekvensberäkningar visar att konsekvenserna för
flertalet av de utredda skadehändelserna är begränsade till anläggningsområdet och
inte har någon påverkan på tredje person.
3.1.1 Riskreducerande åtgärder för bränslehantering
För två händelser, läckage från LNG och LPG lager, nådde effektavstånden över
anläggningsgränsen i den ursprungliga riskanalysen. Händelserna 1.3 och 1.6
hamnade då i matrisens gula område som avser enstaka omkomna eller flera svårt
skadade. Händelse 1.3 utgörs av ett dimensionerande fall för LNG läckage. medan 1.6
är slangbrott vid lossning av LPG. Ursprungliga resultat av spridningsberäkningar för
dessa fall visas i Figur 3-2 och Figur 3-3 nedan. Som visas i figurerna är spridningen till
½ undre brännbarhetsgränsen (blå cirklar) begränsad till att nå strandkanten och
därmed den eventuella gång- och cykelvägen. Kompletterande beräkningar har
genomförts för att identifiera en alternativ placering av bränslelagret som ger
tillfredställande skyddsavstånd. Beräkningsresultat för den alternativa placeringen
visas i Figur 3-4 där ½ undre brännbarhetsgränsen inte når utanför LKABs område.
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Figur 3-2 Fall 1.3, Dimensionerande fall för läckage
av LNG vid lossning

Figur 3-4

Sida 10

Figur 3-3 Fall 1.6 Slangbrott vid lossning av LPG

Dimensionerande fall för läckage av LNG vid lossning från alternativ
placering

En skadehändelse ligger i riskmatrisens gula område. Skadehändelse 1.4 som har en
mycket låg sannolikhet utgörs av ett "worst case" vilket i värsta fall skulle kunna
resultera i enstaka dödsfall eller flera skadade om gasmolnet antänds. Detta fall skulle
kräva ett giljotinbrott på lossningsslangen för LNG. Frekvensen för denna
skadehändelse anses, baserat på tillgängligt underlag, vara för låg i jämförelse med
IPSs kriterium för dimensionerande skadefall för att händelsen ska beaktas vid
dimensionering.
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I Tabell 3-2 nedan visas påverkan på risknivån för tredje person vid alternativ placering
av bränslehanteringen. Kolumn RR1 visar risknivån för den ursprungliga placeringen
och RR2 för den nya placeringen av bränslehanteringen.
Kvar i det gula området ligger händelse 1.4 som utgörs av LNG läckage på grund av
slangbrott. Frekvensen för slangbrott är 6.10 x 10-5 per år. Då skall man beakta att det
måste finnas personer inom området för gasplymen och att den måste antändas för att
någon skall komma till skada.

Tabell 3-2 Riskreduktion vid ändrad placering av bränslehantering
ID

RR
1

1.3

4A

RR Delsystem
2
Lagring av bränslen
3A
inklusive interna
transporter

1.4

5A

4A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

1.6

4A

3A

Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter
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Dimensionerande läckage av LNG som leder till
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Stort utsläpp från LNG system. Skadlig påverkan på
angränsande verksamheter. (exempelvis gång- och
cykelväg, SSAB vattenkylning, reningsverk, planerad
biogasanläggning)
Stort läckage från LPG system som leder till
Brand/Explosion
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3.1.2 Övriga åtgärder för riskreduktion
Huvudsakliga barriärer för att reducera påverkan på tredje person från utsläpp av
giftiga eller brännbara gaser är att införa system som garanterar att så liten volym som
möjligt släpps ut under så kort tid som möjligt i händelse av ett läckage. Detta kan
tillgodoses i design av anläggningen genom bl.a. följande principer:
-

Avrinningskanaler och uppsamlingskassun för LNG
Ha så liten tillgänglig volym av gas som möjligt i respektive processavsnitt
Garantera snabb trycksänkning av systemet via exempelvis facklan i händelse
av läckage från processen till omgivningen.
Tillse säker detektion och tillförlitlig snabbavstängning av utflöde av större
processvolymer genom god sektionering av processen.

Andra barriärer som är konsekvenslindrande inkluderar:
-

Personliga gasdetektorer
Skyddsavstånd mellan utrustning och till omgivning
Hantering av möjliga antändningskällor (EX-klassning)
Larm och beredskapsrutiner
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3.2 Riskbedömning – Yttre miljö

1

2

Konsekvens
3

4

5

E
> en gång per

Sannolikhet

år

D

8.1

en gång per
1-10 år

C

1.2

1.7

en gång per
10-100 år

B

1.12

13.1

en gång per
100-1000 år

A

3.3

< en gång per

Konsekvenstyp

1000 år

Reversibel
Permanent
långvarig
skada med
skada med
Övergående
Permanent
liten
liten
kortvarig skada
skada med stor
utbredning
Miljö
Ringa skada
utbredning,
med liten
utbredning
eller långvarig
eller kortvarig
utbredning
skada med stor
med stor
utbredning
utbredning
Figur 3-5 : Risker för yttre miljö
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Tabell 3-3: Risker för yttre miljö som härrör sig från följande delsystem och
topphändelser
ID
1.2

RR
1C

1.7

2C

1.12 2B

Delsystem
Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter
Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter
Lagring av bränslen
inklusive interna
transporter

3.3

2A

Gasproduktion

8.1

1D

Gasrening

13.1 3B

Vattenhantering

Topphändelse och konsekvens
Kollision eller avkörning som leder till
läckage.(LNG/propan/metanol) vilket medföra
Brand/Explosion
Stort utsläpp av metanol pga slangbrott eller
läckande anslutning, oaktsam snöröjning, öppna
drän mm Okontrollerat läckage av metanol
Kollision vid transport av EO1 (diesel) med
transporter av andra bränslen LNG, propan eller
metanol medför brand med rökutveckling som kan
påverka personal och personal utanför området.
Släckvatten.
Läckage av processgas inomhus som antänds.
Brand spridning/eskalering som ger stora mängder
släckvatten.
Sluthantering av spillvatten från botten av
partikelfiltret (tvättvatten), möjligt utsläpp till miljön,
för närvarande oklara konsekvenser för
omgivningen, troligen harmlöst. Skall utredas
Okontrollerat utsläpp av släckvatteninnehållande
restkemikalier till miljö.

Inga miljörisker har identifierats som bedöms som röda risker enligt Tabell 2-2. Tre
händelser har identifierats som bedöms till det gula området i riskmatrisen.
Händelserna som hamnar i det gula området i riskmatrisen är 1.7 utsläpp av metanol,
8.1 hantering av spillvatten från partikelfilter och 13.1 utsläpp av släckvatten från
brandsläckning. Dessa risker bedöms kunna reduceras till "gröna" risker med hjälp aav
de åtgärder som föreslås i 3.2.1 nedan.

3.2.1 Riskreduktion
Förslag till barriärer för att reducera påverkan på yttre miljö:
-

-

-

Läckage av metanol – Metanoltanken förses med invallning. Invallningen
utformas så att inget oavsiktligt läckage av metanol kan förekomma, exempelvis
vid ventiler för dränering av regnvatten.
Spillvatten från partikelfilter – Sammansättning av spillvatten från partikelfilter är
för närvarande inte känd. Spillvattensystemet designas så att spillvatten kan
omhändertas och analyseras vid drifttagning. Beslut om hantering av spillvatten
tas baserat på analysresultat.
Släckvattenhantering – i händelse av brand kan stora mängder vatten och skum
användas för släckning och kylning. Detta vatten kan innehålla restkemikalier
som kan vara miljöfarliga. Ett område för uppsamling släckvatten förbereds och
utformas så att avrinning till recipient hindras.

210818 -1-R2_U1 29 augusti 2012

Scandpower is a member of the Lloyd's Register Group

Riskanalys av ny EDRP i Luleå

Sida 15

3.3 Dominoeffekter
I lagen om åtgärder för att begränsa allvarliga kemikalieolyckor menas med beaktande
av dominoeffekter att det ställs krav på att verksamhetsutövare/arbetsgivare i sitt
säkerhetsarbete skall ta hänsyn till faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten
vid den egna verksamheten och även tar hänsyn till andra faktorer i omgivningen som
kan påverka säkerheten. Närheten till annan verksamhet som omfattas av lagen skall
särskilt beaktas (Ref./ 2/ och /3/).
Dominoeffekt definieras som en händelse i en verksamhet som leder till en liknande
händelse eller eskalering i en intilliggande verksamhet eller enhet (Ref. /4/).

Projektet har tagit del av Riskutredningen för den planerade biogasanläggningen för
fordonsbränsle i Kv.Svartön 18:12. Denna analys visar inte några händelser som skulle
kunna påverka LKABs anläggning.
I riskanalysen har placering av eventuella isbrytare samt korridoren för Botninabanan
värderats. För dessa har inte heller någon påverkan på anläggningen identifierats.
I övrigt har inga skadehändelser i omgivningen identifierats som medför
dominoeffekter. De brandlastberäkningar som genomförts för processen inom ramen
för konsekvensanalysen visade inga händelser som innebär att eskalering till annan
verksamhet utanför anläggningen kan förväntas.
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
I detta avsnitt beskrivs de viktigaste slutsatserna från riskanalysen tillsammans med
rekommendationer om vidare utredning eller riskreducerande åtgärder.

4.1 Tredje person
I analysen identifierades läckage av lagrade kondenserade gaser och läckage av
processgaser i processanläggningen som möjliga händelser som kunde påverka tredje
person. Dessa händelser har undersökts genom konsekvensanalyser.
Som rekommendation föreslogs att en utredning görs avseende alternativ placering av
tankar med kondenserade gaser för att uppnå betryggande skyddsavstånd till tredje
person. Beräkningar för så kallade dimensionerande fall genomförts för denna
alternativa placering. Resultat av beräkningarna visar att inga av fallen har påverkan på
tredje person. Beräkningsresultat för den alternativa placeringen visas i Figur 3-4.
En reduktion av avståndet för gasspridningen för "worst case" fallet, slangbrott vid LNG
lossning, kan åstadkommas genom att utvärdera effekten av avrinningskanaler och
uppsamlingskassun eller invallning.
För processläckage har inga fall bedömts som sådana att de kan ge påverkan på
personer utanför anläggningen, varken på grund av brand eller giftighet.

4.2 Yttre miljö
Risker för yttre miljö som har identifierats utgörs av ett stort utsläpp av metanol som
kan påverka vattenorganismer, sluthantering av spillvatten från gastvätten samt
släckvatten från brandbekämpning.
Fallen har bedömts med avseende på att val av barriärer vid analystillfället var oklara
samt att effekten av spillvatten från gasreningen var okänt.
Med införande av barriärer, så som invallning och kontrollerad dränering från
metanolhanteringen, ökad kunskap om spillvattnet och förberedelser för att hantera
släckvatten bör båda dessa risker kunna reduceras så de utgör en "grön" risk.
Då det gäller hantering av släckvatten bör man rådgöra med räddningstjänsten.
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4.3 Sammanställning av viktiga rekommendationer
Utöver de rekommendationer som diskuteras i avsnitt 3.1.2 och 3.2.1 ges nedan en
sammanfattning av de viktigaste rekommendationerna.
-

-

-

-

-

-

Bevaka att de separationsavstånd som ges i föreskrifter och anvisningar för LPG
och LNG tankar och tillhörande system uppfylls.
Understöd beslut om
separationsavstånd med brandlastberäkningar så rätt dimensionering av
brandvatten och tillräcklig kylkapacitet erhålls.
Genomför kompletterande konsekvensberäkningar för att identifiera en bättre
placering av LPG och LNG tankar som tillgodoser skyddsavstånd till områden
utanför LKABs område och den egna processen.
Worst case för LNG-läckage har beräknats och diskuteras för att projektet skall
var medveten om faran och se till att risken bevakas och att sannolikheten för
händelsen hålls på den låga nivå som den bedöms ha. Observera att en ökad
förbrukning av LNG och därmed en ökning av antal lossningar kan innebära att
riskbilden försämras. Detta belyser vikten av att uppdatera riskanalyser vid
systemförändringar.
Utred och beakta effekten av avrinningskanaler och uppsamligskassun för LNG
vid slangbrott
Kommunens planerade biogasproduktion kommer eventuellt att innefatta ett
LNG lager. Som framgår av genomförda konsekvensberäkningar är det möjligt
att eventuella LNG läckage vid reningsverket når fram till LKABs område om
motsvarande skadefall (fall 1.4 giljotinbrott på LNG slang) skulle uppstå på LNG
lagret i biogasanläggningen.
På grund av behov för väderskydd avser man bygga in processen. Erfarenhet
från andra anläggningar som hanterar brandfarliga och giftiga gaser visar att
inneslutning kan ge ett kraftigt bidrag till att höja sannolikhet för explosion och
efterföljande effekter. Det rekommenderas att detta beaktas så eventuella
problem kan hanteras tidigt i projektet.
Utarbeta handlingsplan i samarbete med SSAB för eventuella utsläpp av
koksgas vid SSAB.
Vid fastställande av placering av Syrgastank skall skyddsavstånd från organiskt
material eller annat som kan självantända på grund av förhöjd syrehalt beaktas.
Generellt sett bör design av anläggning följa de antaganden som
konsekvensberäkningarna är baserade på, i annat fall skall beräkningarna
uppdateras.

4.4 Rekommendationer för fortsatt riskhantering
Uppmärksamma att analysen utgår från att anläggningen har den utformning och
motsvarar de antaganden som har gjorts i analysen. Avsteg eller ändringar kräver att
man genomför en ny riskvärdering för det aktuella systemet.
Det är viktigt att resultat av riskanalyser och alla rekommendationer förs in i projektets
risklogg/action log och att dessa följs upp, implementeras eller avskrivs. Avskrivande
av rekommendationer måste motiveras och i relevanta fall värderas mot den risk den
skall skydda mot. I samband med uppföljning av riskreducerande åtgärder skall man
verifiera per riskkälla att den antagna riskreduktionen med barriärer är korrekt och i
enlighet med fastställda riskkriterier.
Det är även viktigt att i den fortsatta riskhanteringen systematiskt identifiera och
hantera processrisker så att en acceptabel risknivå upprätthålls.
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1.

Bakgrund

LKAB avser att etablera ett Ironmaking Research Center på Svartön i Luleå. För att
utreda vilken bullerspridning som uppkommer från anläggningen till närliggande
bebyggelse har ÅF-Ljud & Vibrationer fått i uppgift att upprätta en
externbullerprognos. Resultatet redovisas i denna rapport.

2.

3.

Underlag
o

Placering av anläggningen enligt underlag: Karta svartön1336
LKAB_EDR.dwg

o

Placering av beräkningspunkter enligt Buller_underlag 120531.pdf

o

Placering av bullerkällor, höjder på byggnader samt vilka bullerkällor som
ska ingå i beräkningen är erhållet från Pöyry Sweden AB, Luleå

Riktvärden

I tabell 1 redovisas Naturvårdsverkets Råd- och Riktlinjer för immissionsriktvärden
vid bostadsbebyggelse och fritidsbebyggelse när det gäller externt industribuller –
allmänna råd.
Tabell 1. Riktvärde vid bostäder och fritidsbebyggelse enligt Naturvårdsverket.

Tidpunkt

Nyetablering av industri
Ekvivalent ljudnivå, LAeq
Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap samt
utbildningslokaler och
vårdbyggnader.

Områden för fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen
är en viktig faktor.

Dag klockan 07.00 - 18.00

50 dB(A)

40 dB(A)

Sön- och helgdag 07.00 - 18.00

45 dB(A)

35 dB(A)

Kväll klockan 18.00 - 22.00

45 dB(A)

35 dB(A)

Natt klockan 22.00 - 07.00

40 dB(A)

35 dB(A)

Vidare gäller att maximal momentan ljudnivå, LAFmax, nattetid 22.00–07.00 skall
begränsas till 55 dB(A) vid bostäder och 50 dB(A) vid fritidsbebyggelse
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4.

Karta/Beräkningspunkter

I kartan nedan redovisas planerat område för anläggningen, samt de
beräkningspunkter (Bp 1-3) som nyttjas till externbullerberäkningarna.

Bp 3

Planerat område

Bp 2

Bp 1

Bild 1. Karta med planerat område, samt beräkningspunkterna Bp 1-3.

5.

Bullerutredning

5.1. Metod
Tidigare externbullerkartläggning på befintlig experimentmasugn (se rapport
553642-100504) har nyttjas som referens i detta projekt. Information om
bullerkällornas ljudeffekt har hämtats ur denna rapport om inte annat anges.
Bullerkällorna placeras därefter i en digital beräkningsmodell innehållande
information om höjder, skärmar, byggnader samt markegenskaper. Exempelvis
dämpas ljudet mindre över vatten där ytan är hård och hinder saknas, jämfört med
över land.
Beräkningar har utförts enligt Nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller
DAL 32 med programvaran SoundPlan 7.0.
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5.2. Bullerkällor
I tabell 2 redovisas de bullerkällor som ligger till grund för beräkningarna, med nr,
benämning och ljudeffekt. Bullerkällornas placering redovisas i bilaga 573060-C01.
Tabell 2. Bullerkällor.

Nr

Benämning

Ljudeffekt, Lw i dBA

1

Facklan

85 *

2

Ventilationsutlopp

78

3

Taklucka 3

80

4

Taklucka 4

80

5

Taklucka 5

80

6

Taklucka 6

80

7

Taklucka 7

80

8

Taklucka 8

80

9

Taklucka 9

80

10

Taklucka 10

80

11

Taklucka 11

80

12

Taklucka 12

80

13

Utlopp tappfläkt

Ingår ej i beräkning

14

Ventil facklan

85 *

15

Interna transporter

Uppskattat 15 st lastbilar/dygn

16

Hjullastare

100

17

Utlopp varmapparat

75

18

Galtlådor (tömning)

75

19

Externa transporter

Uppskattat 5 st lastbilar/dygn

20

Kompressor (Avskärmad)

Inbyggd, ej med i beräkning

21

Bufferttank

Inbyggd, ej med i beräkning

22

Skrubber

Inbyggd, ej med i beräkning

23

Ventilationsgaller

60

24

Ventilationsgaller

60*

25

Ventilationshuv

60

26

Tömningsficka

Inbyggd, ej med i beräkning

27

Transportsystem

Inbyggt, ej med i beräkning

)

)

)

*) Uppskattad ljudeffekt, erhållet av Pöyry Sweden AB, Luleå
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6.

Resultat

6.1. Beräkningsresultat
I tabell 3 redovisas beräknad ekvivalent och maximal ljudnivå vid beräkningspunkt
1-3 i angränsande bebyggelse.
Tabell 3. Beräknad ekvivalent- och maximal ljudnivå i kontrollpunkt 1-3.

Ekvivalent ljudnivå, LAeq i

Maximal momentan ljudnivå LAFmax i

dB(A)

dB(A)

1 - Sandön

27

48

2 - Hamnholmen

22

42

3 - Småskärsgatan

30

44

Kontrollpunkt

6.2. Kommentar till beräkningarna
o

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå dag, kväll och natt innehålls
beräkningsmässigt i samtliga beräkningspunkter, både för bostäder och för
fritidsbebyggelse.

o

Riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid innehålls beräkningsmässigt i
samtliga beräkningspunkter, både för bostäder och för fritidsbebyggelse.
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7.

Kommentarer

Utförda beräkningar av förväntad bullerspridning från en nyetablering av Ironmaking
Research Center på Svartön är i dagsläget väldigt preliminära. Utformningen av
byggnader, transportvägar, placering av verksamheten och val av utrustning,
maskinpart påverkar i stor utsträckning bullerspridningen. När placering och
utformning av anläggningen är mer fastlagd kan nya beräkningar utföras och
eventuellt dämpbehov fastläggas. Om man redan i tidigt projektskede beaktar dessa
parametrar kommer man att minimera kostnader för efteråtgärder, arbeten med
förändringar och erhålla en anläggning/ verksamhet med god arbetsmiljö och som
ger låg miljöpåverkan i form av buller till omgivningen.

7.1. Ljudkrav externbuller, internbuller, byggnader
För att säkerställa att kommande myndighetskrav avseende buller till bebyggelsen
innehålls är det viktigt att ljudkrav ställs på enskilda komponenter samt total
anläggning. Även ljudkrav samt vibrationskrav ställs för den interna miljön.
Exempelvis ställs ljudkrav för processlokaler, kontor, elektriska rum, process- och
komfortventilation osv. Styrande dokument för upphandling av utrustning är normalt
SSG-standard. Där fastställs övre gränser för bullernivåer inom vistelsezon för
arbetande personal samt krav på säkerhetsåtgärder för de utrymmen som är
obemannade och innehåller höga bullernivåer.
Om ovan beaktas redan vid projektets start och kommande upphandlingar kan
buller- och vibrationsnivåerna internt och externt minimeras.
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1

Status: Slutlig rapport

Objekt

WSP Samhällsbyggnad Norrbotten har på uppdrag av LKAB utfört översiktliga
geotekniska och miljötekniska markundersökningar i nytt läge för planerad LKAB
Ironmaking Research Center. Denna markrapport innehåller enbart resultat från de
geotekniska undersökningarna. Miljöundersökningen redovisas separat, se rapport
”Översiktlig miljöteknisk markundersökning, del av fastiggheten Svartöstaden
13:36”, daterad 2012-06-29.

2

Ändamål

Ändamålet med undersökningen är att ge en översiktlig bild över de geotekniska
förutsättningarna på platsen och utifrån dessa ge allmänna rekommendationer för
grundläggning.

3

Underlag för undersökningen

Som underlag för undersökningen har en layout över planerade byggnaders lägen i
plan använts.

4

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS -EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-ENISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

ver 1.0

Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

Hejar-sondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96

Viktsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 och SGF
Rapport 3:99 Metodbeskrivning för viktsondering
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5

Befintliga förhållanden

5.1

Topografi

Området är relativt flackt med variationer på marknivå i läge för borrpunkterna på
mellan +1,8 till +2,8

6

Positionering

Utsättning och inmätning av borrpunkter har utförts av WSP:s mättekniker Lars Eriksson.
Följande koordinatsystem har använts;
Plan: Luleå Lokala RT38 5 G 0
Höjd: RH00

7

Geotekniska fältundersökningar

7.1

Utförda sonderingar och in-situförsök

Följande sonderingar har genomförts för utvärdering av jordmaterialens fasthet;



12 st Viktsonderingar
4 st Hejarsonderingar

Förborrning genom fyllningen utfördes för viktsonderingarna.

7.2

Utförda provtagningar

14 st störda provtagningar har utförts och okulärt jordartbedömts i fält.
Vid provtagning har en 80 mm skruvprovtagare använts.

7.3

Undersökningsperiod

Fältarbetet utfördes i månadsskiftet maj/juni 2012.

7.4

Fältingenjörer och utrustning

ver 1.0

Fältarbetet utförtes av WSP:s borrledare Thomas Sandberg med hjälp av en
borrbandvagn modell GM 75 GTT.
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Kalibrering och certifiering

Vikt- och hejarsonderingar kalibreras ej.

7.6

Provhantering

Inga jordprover har sparats.
7.6.1 Geotekniska laboratorieundersökningar
Inga laboratorieundersökningar har genomförts.

8

Härledda värden

8.1

Hållfasthetsegenskaper

Härledda friktionsvinklar utifrån utförda hejarsonderingar redovisas i diagram 1.

Härledda värden, friktionsvinkel
3
2
1

Nivå [m]

0
30,0

35,0

40,0

-1

45,0

HfA 9
HfA 12
HfA 14

-2

HfA 22
-3
-4
-5

Friktionsvinkel

ver 1.0

Diagram 1Härledda friktionsvinklar
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Status: Slutlig rapport

Deformationsegenskaper

Härledda E-moduler utifrån utförda hejarsonderingar redovisas i diagram 2.

Härledda värdenE-modul
3

2

1

0
Nivå [m]

0

20

40

60

80

100

HfA 9
HfA 12

-1

HfA 14
HfA 22

-2

-3

-4

-5

E-modul

Diagram 2 Härledda E-moduler
8.3

Hydrogeologiska egenskaper

Inga grundvattennivåer har observerats men grundvattnet kan som lägst förutsättas
ligga i nivå med och variera med nivån i Luleå älv.

8.4

Övriga egenskaper

ver 1.0

Inga övriga egenskaper har härletts.
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9

Värdering av undersökning

9.1

Härledda värdens spridning och relevans

ver 1.0

En genomgång av de härledda värdena visar att punkterna HfA 9, 12 och 14 alla
uppvisar liknande variationer i värden mellan olika nivåer, och därför kan antas
ligga i samma jordmaterial. Den enda som avviker är HfA 22, varför man kan anta
att denna ligger i ett jordmaterial som avviker från övriga 3. I dett fall verkar det
vara ett fastare material med högre friktionsvinkel och E-modul.
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1. Allmänt
1.1. Uppdrag och objektsbeskrivning
WSP Samhällsbyggnad Norrbotten har på uppdrag av LKAB utfört översiktliga geotekniska och miljötekniska markundersökningar i nytt läge för planerad ” LKAB Ironmaking Research Center”. Denna markrapport innehåller enbart resultat från de geotekniska undersökningarna. Miljöundersökningen redovisas separat, se rapport ”Översiktlig miljöteknisk undersökning, del av fastigheten Svartöstaden 13:36”, daterad
2012-06-25.
Ändamålet med undersökningen är att ge en översiktlig bild över de geotekniska förutsättningarna på platsen och utifrån dessa ge allmänna rekommendationer för grundläggning.

2. Utförda geotekniska undersökningar
2.1. Allmänt
Omfattning och resultat av de utförda undersökningarna redovisas i bilaga 1, markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2012-06-15 och upprättad av WSP
samt till MUR tillhörande ritningar.

3. Geotekniska förhållanden
3.1. Allmänt
De geotekniska förhållandena för området beskrivs i detta skede översiktligt då
likartade förhållanden råder över hela området.
I beskrivningen nedan står M för materialklass och T för tjälfarlighetsklass enligt
anl. AMA 10.

3.2. Beskrivning av befintliga geotekniska förhållanden
Den utförda undersökningen visar att jordmaterialet över hela ytan består av ca 1,5
- 2,0 m fyllningar av siltig grusig sand med varierande relativ fasthet från låg till
hög. Fyllningarna underlagras av sediment av siltig sand och silt. Sedimentens
fasthet är normalt medelhög till hög, men skikt med låg relativ fasthet förekommer.
I 4 av borrpunkterna förekommer ett tunt lager, ca 1 dm, torv under fyllningarna.
Sedimenten underlagras av siltig sandmorän. Moränens överyta varierar inom området mellan nivå ca -2,0 och +1, med de lägsta punkterna i söder (punkt 9 och 10)
och de högsta punkterna i norr (borrpunkt 21 och 22).
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4. Utvärderade materialparametrar
4.1. Allmänt
Utvärderingar utförs med hjälp av TK Geo och avser karakteristiska värden avsedda för
plattgrundläggning. För härledning av härledda värden, se MUR.
4.1.1. Karakteristisk friktionsvinkel, E-modul och tunghet
Karakteristisk friktionsvinkel och E-modul har utvärderats utifrån utförda hejarsonderingar. Karakteristisk tunghet har tagits från tabellvärden.
Värden redovisas i tabell 1.
Tabell 1 Karakteristiska värden på friktionsvinkel, E-modul och tunghet

Nivå [m.ö.h]
+1 - +2
+0 - +1
-1 - +0
- -1

k[

]

34
36
37
39

Tunghet*, Ek
3
k ´k [ton/m ] [Mpa]
17/9
17
18/9
26
19/9
35
52
19/9

Material
F/sigrSa
siSa
siSaMn
siSaMn

5. Rekommendationer inför grundläggning
5.1. Allmänt
Kapitlet innehåller generella rekommendationer för grundläggning.
Observera att kännedom om storleken på laster samt ungefärliga grundläggningsnivåer
saknas i nuläget varför en nära dialog bör hållas mellan ansvarig geotekniker och ansvarig konstruktör för att ta fram en så optimal lösning som möjligt.

5.2. Grundläggning
Grundläggning rekommenderas i allmänhet utföras med platta på mark. Lättare och ej
sättningskänsliga konstruktioner kan efter ytpackning med tung vibrovält i 6 överfarter
grundläggas direkt på befintlig fyllning.
På grund av osäkerheter i fyllningens sammansättning, organiska rester kan finnas, rekommenderas att för tyngre eller sättningskänsliga konstruktioner skall befintlig fyllning och underliggande organiskt material och sediment ner till fast botten bortschaktas. Befintligt material kan återanvändas och packas i lager enligt Anl. AMA 10.

5.3. Vattenhantering
Vid ytlig grundläggning ovan omgivande vattennivå i Svartösundet bedöms inget problem med grundvatten föreligga. Ytvatten leds med dikesanvisningar så att det inte
hamnar i schakten.
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5.4. Släntlutningar
5.4.1. Tillfälliga
Tillfälliga slänter som ska stå i timmar, dagar bedöms kunna utföras med följande
släntlutningar ovan grundvattenytan;
I morän: 4:1
I sedimenten: 2:1
Vid eventuella djupare schakter under grundvattenytan bedöms spont vara nödvändigt.
5.4.2. Permanenta
Permanenta slänter bedöms kunna utföras med följande släntlutningar ovan grundvattenytan;
I morän: 1:1,5
I sedimenten: 1:3

5.5. Berg
Berg har inte påträffats i någon av sonderingspunkterna. Bergets nivå kan därför inte
fastställas. Vid eventuell schakt eller grundläggning djupare än nivå -1 rekommenderas
ett utökat undersökningsprogram för att utreda bergnivån i de aktuella lägena.

6. Övrigt
6.1. Kompletterande undersökningar
I detaljprojekteringsskedet bör kompletterande undersökningar utföras för att bättre
kunna ge rekommendationer och förutsättningar för de konstruktioner som är aktuella.

Piteå 2012-06-29
WSP Samhällsbyggnad
Handläggare: Tobias Lundström
Granskad av: Göran Pyyny

