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1 Inledning  

COWI AB har fått i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad att 

genomföra en riskutredning för Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Västra Arendal 

och Torsviken. Riskutredningen ska ge en samlad bild av riskerna kopplat till en 

ny hamn på Risholmen.  

1.1 Bakgrund 

Göteborgs Stad håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Västra 

Arendal och Torsviken för att säkerställa möjligheten till framtida hamn på 

Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa 

Torsvikens natur- och friluftsvärden. 

Det aktuella området utgör ett utredningsområde som inte fastställdes i gällande 

FÖP då det inte kunde fastställas hur området skulle transportförsörjas med 

tanke på påverkan på området.  

1.2 Syfte 

Syftet är att ta fram en riskutredning som belyser den samlade riskbilden med 

energihamn på Risholmen. Riskutredningen kommer att utgöra ett underlag för 

en fördjupad översiktsplan. Den verksamhet som planeras för nya 

energihamnen på Risholmen är i huvudsak av samma typ som finns idag inom 

energihamnen vid Skarvikshamnen och Torshamnen. 

1.3 Innehåll och avgränsningar riskutredning 

Riskutredningen syftar till att belysa den samlade riskbilden med energihamnen 

på Risholmen. Detta innefattar förvaring och hantering av bränslen och andra 

flytande energiprodukter samt risker kopplade till utbyggnad av ny infrastruktur 

till energihamnen t ex transportledningar (pipelines).  
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Riskutredningen kommer även att belysa risker kopplat till: 

› Verksamheter i närområdet – farlig verksamhet som kan påverka eller 

påverkas av den planerade energihamnen samt kumulativa effekter för 

västra Arendal 

› Verksamheter i närområdet – kontorsområde (tredje person) med 

antagande att befintliga kontorsverksamheter finns kvar i området mellan 

Arendals kaj och Arendals allé. Påverkan belysas både med avseende på 

energihamnen och eventuell kommande transportled över Risholmsviken. 

› Övergripande riskbild för transporter till/från hamnen med lastbil eller tåg 

samt utbyggnad av väg/järnväg söder om Arendal över Risholmsviken. 

› Behov av angreppsvägar för Räddningstjänst med hänsyn tagen till åtkomst 

vid olyckor och översvämningsrisk. 

› Marina operationer i det inre hamnområdet vid den nya hamnen på 

Risholmen med hänsyn till kajoperationer vid energihamnen och eventuella 

hamnlägen för person- och godstrafik vid Arendal. Marina operationer 

kommer endast att bedömas kvalitativt. 

› Påverkan på Torsviken Natura 2000 området 

Riskutredningen kommer enbart ta upp frågor som rör olycksrisker kopplade till 

hamnen i driftskedet. Risker vid byggskede och andra typer av störningar så 

som t.ex. buller, lukt, luftkvalité, ras och skred kommer inte att tas upp i 

riskanalysen. 

Det förutsätts att alla vindkraftverk som skulle kunna påverka energihamnen 

kommer att demonteras. 

Vid riskanalysen har arbetet utgått från skador eller påverkan på tredje person, 

det vill säga personer som inte arbetar på anläggningar i hamnen eller på annat 

sätt är yrkesmässigt verksamma inom hamnområdet.  

Personer som arbetar vid verksamheterna inom hamnområdet och 

logistikverksamheter norr om Arendals allé bedöms som första- eller andra 

person. Dessa personer bedöms ha kunskap om det geografiska området, de 

risker som finns i omgivningen och vad de skall göra vid en olycka samt ha en 

direkt eller indirekt nytta av de aktuella verksamheterna. Skyddsbehovet för 

första och andra person bedöms därmed vara lägre än för tredje person. Till 

andra person räknas även entreprenörer som anlitats av verksamheter inom 

hamnen. 
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Konsekvenser för personer söder om Arendals allé inkl. roro-passagerare, i 

Energihamnen eller i containerhamn öster som energihamnen beaktas. Detta då 

dessa potentiellt utsätts för risk från en energihamn på Risholmen. 

Eventuell påverkan på befintliga bergrum under byggnation eller drift beaktas 

ej. 
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2 Områdes- och nulägesbeskrivning 

2.1 Bakgrund 

Som ett led i utvecklingen av Göteborgs hamnar har en FÖP för Göteborgs 

Ytterhamnar tagits fram. FÖP innehåller riktlinjer för utbyggnad av nya 

verksamhetsområden, hamnytor och infrastruktur som skall ligga till grund för 

detaljplanering av Ytterhamnsområdet. Området vid Torsviken, Risholmen och 

Västra Arendal utgör ett utredningsområde som inte fastställdes i gällande FÖP 

för Ytterhamnsområdet. Området lämnades då det fanns svårigheter att 

fastställa hur Risholmen skulle transportförsörjas med tanke på hur Torsviken 

som Natura 2000-område och befintliga verksamheter inom Västra Arendal 

skulle påverkas. Den översiktligt utformade plan över markanvändning som idag 

finns som arbetsmaterial, se Figur 2-1, visar schematiskt tänkta typer av 

användning av området och även utfyllnadsområden för ny verksamhet. I 

utredningen av området bedöms nollalternativet som att det inte byggs någon 

hamn i Risholmen alls. 

 

Figur 2-1. Översiktlig markanvändning; Torsviken, Risholmen, Västra Arendal 2019-03-04. 
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2.2 Nuläge 

Idag finns en mindre del containerhantering i norra delen av Risholmen se Figur 

2-2. Transporter till Risholmen sker idag via Hjärtholmsvägen. Hjärtholmsvägen 

är belägen längs Torsvikens östra sida och är transportled till nuvarande 

verksamhet på Risholmen, Hjärtholmen och Torshamnen Oil Terminal. Det går 

pipelines från Torshamnen längs med Hjärtholmsvägen och vidare till övrig 

energiindustri i Göteborg. Det finns även ett vindkraftverk i området. Det finns 

bergrum i området som innebär att en utredning gällande påverkan på 

bergrummen vid planering av nya områden erfordras.  

 

 

  

Figur 2-2 Planerat utredningsområde, Risholmen, Arendal, nuläge Källa: Google Earth Pro 2018. 
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I västra delen av planområdet ligger Torsviken, ett Natura 2000-område som 

ingår i det europeiska nätverket för skyddsvärda områden. Målet med framtida 

planer är att visa hänsyn och beakta bevarandevärdena i så stor utsträckning 

som möjligt. Söder om Torsviken ligger en invallad mudderdeponi, där 

sluttäckning pågår. Efter sluttäckning kommer området fungera som ett grunt 

vadehav för fåglar. Passage mellan Hjärtholmsvägen och Torslanda är möjlig via 

vadehav. 

Västra Arendal, Arendals kaj och Arendals allé har idag en stor 

kontorsbebyggelse med ca 3000 kontorsplatser. Volvo planerar för en successiv 

förflyttning av kontorsplatser från Västra Arendal till lokaler närmare Göteborg. 

På sikt förväntas antalet kontorsplatser minska. 

Norr om Arendal allé finns en stor mängd logistikverksamheter som hanterar 

godstransporter. Det ger tät trafik av tunga transporter med containertrafik i 

området. Ytterhamnsområdet trafikförsörjs i huvudsak via Torslandavägen (V 

155) och Hisingsleden. Trafiken till området norr om Arendals allé leds främst in 

via Hamneviksvägen från Syrehålamotet eller från Arendalsvägen och Oljevägen 

via Ytterhamnmotet.  
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I FÖP "Ytterhamnsområdet" har en översiktskarta av skyddsområden i 

ytterhamnsområdet tagits fram se Figur 2-3. Skyddsområdena bygger på 

beaktande av dels säkerhetshöjande åtgärder dels föreslagna ramar kring 

transportleder i enlighet med FÖP "Transporter av farlig gods". Den översiktliga 

kartan av skyddsområden fungerar som riktlinjer vid framtida utbyggnad och 

planering av aktuella och angränsande områden i ytterhamnarna. 

 

 

Figur 2-3 Översiktskarta av Skyddsområden i Ytterhamnen, Översiktsplan för Göteborg 

fördjupad för ytterhamnsområdet. 
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2.3 Framtida markanvändning Risholmen 

Förändringar av markanvändning planeras att ske stegvis över tid fram till 2045-

2050, se Figur 2-4.  

 

Figur 2-4. Risholmen, ny energihamn med kajlägen, förslag på utbyggnadsetapper. Källa 

Göteborgs Hamn AB. 

Initialt planeras markanvändningen för Risholmen vara energi- och oljehamn för 

att senare omvandlas till containerhamn, se tidslinje nedan (årtal enbart 

indikativa). 

 

A. Utbyggd lagringskapacitet av bränslen på Risholmen men ingen energikaj. 

B. Utbyggd energikaj. 

C. Risholmen ombygg till torrlasthamn med ny väg/jvg förbindelse över 

Arendal.  
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Den nya energihamnen på Risholmen bedöms i ett första skede vara ca halva 

storleken mot befintlig energihamn i Skarvik. Tabell 2-1 nedan redovisar hur 

fördelningen mellan hanterade bränslen i befintlig energihamn ser ut idag. 

I Torshamnen hanteras bara råolja. Av de 9,8 miljoner ton råolja som totalt 

hanteras i dag så hanteras 9,4 miljoner ton i Torshamnen. 

Tabell 2-1. Fördelning hanterade bränslen i Energihamnen Göteborgs hamn, 2017 

Produkt Mängd, kton 

Råolja  9 769 196 

Bensin 2 624 340 

Dieselbrännoljor 5 311 929 

Tjocka eldningsoljor 4 818 003 

Alternativa bränslen 384 525 

Övrigt 601 906 

Totalt 2017 23 509 899 

 

Gashantering med LPG eller LNG kommer troligen inte bli aktuellt i området, 

men kommer kortfattat belysas i riskutredningen. 

Vid en initial hantering av flytande energiprodukter och petroleumprodukter 

planeras all produkttransport att ske via pipeline. Tyngre vägtransporter 

erfordras därmed endast under byggskedet och i samband med större 

underhållsarbeten. Utifrån detta bedöms Hjärtholmsvägen ha tillräcklig 

transportkapacitet samt att Torsviken som Natura 2000-område inte kommer att 

påverkas i någon större utsträckning av ökat buller. 

Om Risholmen i en framtid får annan användning med godsmängder som kräver 

transporter också med väg och järnväg behöver en ny förbindelse tillkomma 

från Arendal till Risholmen via bro över Arendalsviken. En ny förbindelse med 

bro skulle innebära möjlighet att anlägga både väg- och järnvägsförbindelse. 

Anläggningar på den nya energihamnen på Risholmen kommer till en början att 

försörjas från den befintliga Torshamnens båda hamnlägen. Nya pipelines från 

Torshamnen till Risholmen kommer då troligtvis att byggas ut. På sikt kan de 

nya angöringslägena byggas i den nya hamnen, se Figur 2-5. 

Vid Risholmen har Preem en anläggning med bergrum för lagring av råolja. Vid 

ändrad markanvändning av områden på och i anslutning till bergrummen finns 

risk för ändrade grundvattennivåer som kan skada eller påverka bergrummen 

negativt.  
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Området Aspholmen/Arendal 2 är idag under uppbyggnad och planeras för 

Ro/Ro- och containerhantering. I samband med utbygganden av Risholmen och 

hamnen kring Arendals allé planeras utbyggnad av logistik och färjetrafik. 

Färjetrafik kommer att generera en ökad mängd tillkommande persontrafik och 

godstrafik samt godstrafik med farligt gods. Det bedöms även krävas yta för 

uppställning av fordon till färjetrafiken. En översiktlig plan för kommande 

färjelägen finns angiven i Figur 2-5.  

 

Figur 2-5. Översiktlig plan för hamnutveckling på Risholmen och Arendal (Not: Endast att 

betrakta som exempel) 
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3 Metod 

Inledningsvis ges i avsnitt 3.1 en översikt över MSB´s vägledning avseende 

hantering av risker vid fysisk planering. Därefter ges i avsnitt 3.2 en beskrivning 

av den metod som tillämpats i denna rapport samt en kortfattad läsanvisning. 

3.1 Samhällsplanering i anslutning till storskalig 

kemikaliehantering  

MSB har tagit fram en vägledning för hantering risker vid fysiskplanering av eller 

i närheten av storskalig kemikaliehantering (MSB, 2017). I vägledningen 

redovisas ett ramverk kring hur riskavstånd kan användas kring anläggningar 

med storskalig kemikaliehantering.  

Riskhanteringsavstånden ska uppmärksamma att runt en storskalig 

kemikalieverksamhet så går det inte att planera för vilken bebyggelse som helst 

utan vidare analyser måste till för att kunna avgöra om marken är lämplig för 

ändamålet. Avstånden ska också kunna användas för att ge en uppfattning om 

vilket avstånd som behövs i de fall man planerar ett nytt industriområde och 

vilken typ av storskalig kemikalieverksamhet som nya områden kan planeras 

för. 

I Figur 3-1 och Figur 3-2 redovisas hur den grundläggande principen om behov 

av avstånd från storskalig kemikaliehantering kan tillämpas.  

 

Figur 3-1. Illustration över riskhanteringsavståndet och tänkt användning för brandfarliga 

gaser, brandfarliga vätskor och oxiderande ämnen. Den gröna linjen bygger på 

överslagsberäknad konsekvens för skada på människor och bortanför denna gräns kan 

etablering av annan verksamhet normalt vara möjlig. En planeringssituation inom den gula 

zonen innebär att man befinner sig inom riskhanteringsavståndet vilket kräver vidare 

analyser för att avgöra möjligheten för fortsatt planering. Den röda zonen är normalt 

olämplig att använda för markanvändning som innebär stadigvarande vistelse i området 

(MSB, 2017). 
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Figur 3-2. Illustration som visar schabloniserade riskhanteringsavstånd som angetts som 

”större än”, vilket illustreras med en snedstreckad röd zon från fastighetsgräns. Det gäller 

för explosiva varor, giftiga gaser, giftiga ämnen och frätande ämnen. i dessa fall bör risken 

för dödsfall och skada beaktas till angivet riskhanteringsavstånd. För dessa planeringsfall 

är det särskilt relevant att ta fram ett verksamhetsanpassat riskhanteringsavstånd (MSB, 

2017)). 

Verksamhetsområdet för storskalig kemikaliehantering omgärdas av en zon där 

risken för dödsfall gör att det inte bör etableras någon annan verksamhet eller 

bebyggelse där människor vistas under längre tid (röd zon), se Figur 3-1. 

Utanför detta ligger ett område där risken för dödsfall eller allvarlig skada är så 

stor att den måste beaktas i den fysiska planeringen. Inom detta område bör 

inte verksamheter eller bebyggelse etableras om inte fördjupade analyser av 

risker och en bedömning av behov av riskreducerande åtgärder genomförs (gul 

zon). 

Rödrandig randig zon, som anges med > ett visst avstånd innebär att risken för 

dödsfall eller allvarlig skada är så stor att den måste beaktas i den fysiska 

planeringen, se Figur 3-2. Även utanför detta avstånd kan allvarlig skada inträffa 

under vissa förutsättningar. Inom detta område bör inte verksamheter eller 

bebyggelse etableras om inte fördjupade analyser av risker och en bedömning 

av behov av riskreducerande åtgärder genomförs. Det är särskilt relevant att 

använda de verksamhetsanpassade riskhanteringsavstånden (rödrandig zon). 

Riskhanteringsavståndet avgränsas av avståndet där konsekvenserna av en 

olycka inte bedöms kunna medföra allvarliga skador. Det innebär att utanför 

detta avstånd bör det vara möjligt att etablera olika typer av verksamheter. 

Riskhanteringsavståndet kan bestämmas på tre olika nivåer;  

› Schablonberäknat riskhanteringsavstånd 

› Verksamhetsbaserat riskhanteringsavstånd 

› Förmågeanpassat riskhanteringsavstånd 
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De olika nivåerna kräver olika detaljeringsgrad avseende information om den 

verksamhet som planeras och ger följaktligen upphov till olika avstånd, se Figur 

3-3.  

 

Figur 3-3. Illustration över hur de verksamhetsanpassade och förmågeanpassade 

riskhanteringsavstånden kan jämföras med schablonräknat avstånd (MSB, 2017). 

 

Schablonberäknat riskhanteringsavstånd 

De schablonbaserade avstånden baseras på hanterade ämnen och mängd. För 

de ämnen och mängder som antas i denna rapport föreligger följande 

schablonberäknade riskhanteringsavstånd:  

› Brandfarliga gaser: 250 – 750 m 

› Brandfarliga vätskor: 750 – 2500 m 

 

Verksamhetsanpassat riskhanteringsavstånd 

Det verksamhetsanpassade riskhanteringsavståndet är en lokal anpassning av 

det schabloniserade riskhanteringsavståndet där anläggnings- och 

omgivningsspecifika parametrar beaktas, se Figur 3-4. De anläggningsspecifika 

parametrarna innebär att man tar hänsyn till de faktiska hanterade kemikalierna 

i verksamheten, mängder, processer, koncentration, lagringssätt samt 

förutsättningar för utsläpp och eventuellt beaktande av skyddsbarriärer. 
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Figur 3-4. Parametrar att ta hänsyn till vid bestämmande av verksamhetsanpassat och 

förmågeanpassat riskhanteringsavstånd. 

 

Förmågeanpassat riskhanteringsavstånd 

Detta avstånd innebär att ytterligare anpassning till lokala förhållanden görs 

genom att hänsyn tas till den förmåga och de resurser som finns för 

räddningstjänsten eller verksamhetens egna resurser att bryta ett 

händelseförlopp. I detta skede är ytterligare parametrar, de förmågeanpassade 

parametrarna enligt Figur 3-4, utöver de som angivits ovan för beräkningar av 

det verksamhetsanpassade riskhanteringsavståndet, intressanta att beakta. 

3.2 Metod 

Denna utredning avser inte att fastställa exakta risk/säkerhetsavstånd till en 

energihamn på Risholmen eftersom dessa kommer att vara beroende av hur den 

exakta utformningen ser ut. Utredning svarar däremot på frågeställningen om 

en energihamn är möjlig ur risksynpunkt med hänsyn till planerade 

verksamheter samt i dagsläget kringliggande verksamheter och naturområden. 

Utgångspunkt i arbetet har dock varit tankesättet att typ av verksamhet och 

förmåga att hantera en allvarlig händelse påverkar lämpligheten med önskad 

markanvändning. 

En inledande riskidentifiering har genomförts i form av en HAZID-workshop. 

Syftet med workshopen var att skapa en översiktlig bild av de risker som en 

energihamn på Risholmen kan utgöra för omgivningen men även om 

närliggande verksamheter kan utgöra en risk för energihamnen och 

utredningsområdet som helhet. Workshopen hölls internt hos COWI.  
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Analysen kompletteras med en värdering av sannolikhet och konsekvens för de 

olika skadehändelserna, eftersom värderingen ger möjligheter att bedöma 

riskerna och rangordna de olika skadehändelserna. Bedömningen av riskerna 

sker genom att föra in skadehändelserna i en matris - en metod som ger en bra 

överblick över analysresultatet. 

I denna riskutredning har den riskmatris som presenteras av MSB publikationen 

Olycksrisker och MKB (MSB, 2012) använts. Riskmatris och 

sannolikhets/konsekvensklasser redovisas i Figur 3-5 och Tabell 3-1 nedan. MSB 

skriften innehåller ingen specifik värdering av identifierade risker (tolerabel, ej 

tolerabel, etcetera) utan detta ska värderas beroende på situationen. Av denna 

anledning redovisas enbart en glidande färgskala i riskmatrisen. 

 

Figur 3-5. Riskmatris baserad på MSB Olycksrisker och MKB (MSB, 2012) 
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Tabell 3-1. Konsekvensklassning baserad på MSB Olycksrisker och MKB (MSB, 2012) 

Konsekvenser Hälsa (H) Miljö (M) Egendom - används 

ej 

1. Mycket begränsade Övergående lindriga 

obehag 

Ingen skyddsvärd natur påverkas. Ingen 

sanering, liten utbredning 

Skadekostnad < 0,1 

milj.kr. 

2. Begränsade Enstaka skadade, 

varaktiga obehag 

Skyddsvärd natur påverkas marginellt. 

Enkel sanering, liten utbredning. 

Skadekostnad 0,1 - 1 

milj.kr. 

3. Allvarliga Enstaka svårt 

skadade, svåra 

obehag 

Skyddsvärd natur påverkas under kort 

tid, övergående. Enkel sanering, stor 

utbredning. 

Skadekostnad 1 - 5 

milj.kr. 

4. Mycket allvarliga Enstaka dödsfall och 

flera svårt skadade 

Skyddsvärd natur påverkas under lång 

tid (alt irreversibelt), begränsat område. 

Svår sanering, liten utbredning. 

Skadekostnad 5 - 20 

milj.kr. 

5. Katastrofala Flera dödsfall och 

tiotals svårt skadade 

Skyddsvärd natur påverkas under lång 

tid (alt irreversibelt), i stor omfattning. 

Svår sanering, stor utbredning. 

Skadekostnad > 20 

milj.kr. 

 

 

I en HAZID identifieras allvarliga skadehändelser med potentiellt stora 

konsekvenser såväl som mindre allvarliga händelser. Baserat på resultatet från 

HAZIDen identifieras de händelser som bedöms rimliga att utreda vidare inom 

detta projekt. I urvalet av skadehändelser för djupare riskanalys har uppdragets 

syfte samt riskvärdering enligt matris ovan beaktats.  

Den fördjupade riskanalysen (kapitel 5 till 8) baseras på 

konsekvensberäkningar, sannolikhetsbedömningar samt kvalitativa bedömningar 

avseende risknivå.  

Baserat på resultatet från den fördjupade riskanalysen görs en 

lämplighetsbedömning av föreslagen markanvändning och dess påverkan på 

omgivningen.  

Krav/rekommendationer för att sänka risknivån till acceptabla nivåer redovisas 

om detta bedöms nödvändigt för att minska risknivån från oacceptabla nivåer 

alternativt om det bedöms rimligt ur kostnads/nytta-synpunkt. 
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Läsanvisning 

› I avsnitt 4 ges en inledande översiktlig riskidentifiering och beskrivning av 

risker kopplade till energihamnen. 

› Risker kopplade till energihamnen redovisas därefter närmare i kapitel 5, 

med konsekvens- och sannolikhetsbedömningar. 

› I kapitel 6 redovisas förutsättningar och bedömningar avseende navigering i 

hamnbassängen.  

› Transporter av farligt gods vid en framtida containerhantering på Risholmen 

diskuteras i kapitel 7 och övriga frågor, såsom befintliga verksamheter, 

räddningstjänstens insats möjligheter och Torsvikens natura 2000 område 

diskuteras i kapitel 8. 

› I kapitel 9 beskrivs och sammanfattas bedömningar avseende lämplighet 

och rekommenderade åtgärder. 
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4 Riskidentifiering 

4.1 Inledning 

Utifrån ovan presenterad områdes- och nulägesbeskrivning och de planerade 

verksamheterna i kapitel 2 har en inledande grov inventering av risker och 

andra objekt som ska beaktas i riskanalysen gjorts, se Figur 4-1 och Tabell 4-1  

nedan. 

 

Figur 4-1. Planerad områdesanvändning och översiktlig riskinventering, Risholmen.  

NOT: Preliminär. Figur endast att betrakta som principskiss över relevanta verksamheter, 

inte faktisk lokalisering eller utrymmesbehov 
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Tabell 4-1 översiktlig risk/sårbarhetsinventering 

NR NAMN RISK / SÅRBARHET 

1 Energihamnen Lagring - brand/explosion/utsläpp 

2 Kaj energiprodukter Lastning/lossning - 

brand/explosion/utsläpp 

Fartygsnavigering – kollision 

3 RoRo/containerhamn Norra delen RoRo – brand 

Södra delen containerhantering inkl. 
kranar – brand inkl farligt gods 

4 Kaj RoRo Norra delen RoRo- / Södra delen 
containerfartyg 

Fartygsnavigering – kollision 

5a RoPax/Kryssningshamn RoPax – brand 

Passagerare (= tredje person) 

5b Kaj RoPax/Kryssning Fartygsnavigering – kollision 

Passagerare (= tredje person) 

6 Väg o järnvägstransport till 
framtida torrhamn Risholmen 

Transport - Väg/jvg olycka inkl farligt 
gods (normalt hamngods, ej 
energihamnsprodukter). 

7 Planerad ny 
lagringsanläggning Norra 
Risholmen 

Lagring - brand/explosion/utsläpp 

8 Pipeline Rörtransport – brand/explosion/utsläpp 

Kan påverkas av vägolycka 

9 Kontor Personer (2:a eler 3:e person).  

Påverkan från 1-8. 

Området söder om Arendals allé 
intressant ur FÖP synpunkt 

10 Preem Raffinaderi, lagring, 
rörledningstransporter – 
brand/explosion/utsläpp.  

11 Torsviken Natura 2000 Evt påverkan på Natura 2000 området 
från Energihamn 

12 Insatsväg Räddningstjänsten Transportväg – kan påverkas av 
brand/explosion/utsläpp samt höga 
vattennivåer 

13 Huvudsakligen 
speditions/lagerverksamhet 

Kan påverkas av farligt godsolycka  

14 AGA Gas Tillverkning av acetylengas, 

brand/explosion 
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4.2 Identifierade risker 

I arbetet med riskutredning för ny hamn vid Risholmen har en inledande 

riskidentifiering genomförts i form av en HAZID-workshop. Syftet med 

workshopen var att skapa en översiktlig bild av de risker som en energihamn på 

Risholmen kan utgöra för omgivningen men även om närliggande verksamheter 

kan utgöra en risk för energihamnen. 

En sammanfattning av de resultat som framkommit av riskidentifieringen för ny 

energihamn presenteras i text nedan. Fullständiga protokoll från riskutredningen 

redovisas i bilaga A. Fokus ligger på skadehändelsen, vad som orsakar olyckan 

och vad konsekvenserna bedöms bli. 

4.2.1 Olyckor i hamnbassäng 

Den övergripande händelse som bedöms ge störst konsekvenser är kollision 

mellan fartyg och kollision mellan fartyg och kaj. 

Det finns flera tänkbara orsaker som kan leda fram till en kollision mellan fartyg 

eller kollision mellan fartyg och kaj. Då det planeras hamnlägen i Arendalsviken, 

innanför och öster om hamnläget vid Risholmen, kan det bli ont om plats i 

hamnbassäng. Om flera fartyg avlöper/anlöper Arendalsviken och Risholmen vid 

samma tidpunkt finns det risk för situationer som kan innebära kollisioner 

mellan fartyg. Hårt väder med ogynnsamma vindar kan innebära risker för att 

fartyg kommer ur kurs vid anlöp/avlöp till Arendalsviken och Risholmen och 

kolliderar med fartyg/kaj. Det finns alltid en risk för att tekniska eller 

operationella fel uppstår som kan bidra till kollisioner mellan fartyg/kaj. 

 

- Kollision mellan fartyg och med lastande/lossande tanker eller kaj 

En kraftig kollision med Tankers som lossar/lastar produkt kan leda till haveri av 

lastarm som leder till ett stort utsläpp av brandfarlig vätska i hamnbassäng. Då 

petroleum och andra oljor flyter uppe på vattenytan innebär en antändning av 

brandfarlig vätska en kraftig brand på vattenytan. En sådan brand ger 

värmepåverkan på omgivningen och sannolik påverkan på det andra fartyget 

delaktigt i kollision. En större brand skulle även innebära en kraftig 

rökutveckling som skulle innebära ett påverkansområde över stora delar av 

hamnen, Älvsborgsbron och möjligt delar av centrala Göteborg. Vid läckage av 

brandfarliga vätskor i hamnbassäng bedöms utsläppet ge en miljöpåverkan.  

En kraftig kollision mellan tankers och kaj kan leda till dels stor skada på kaj och 

den tanker som kolliderar med kaj men det kan även ske stora skador på andra 

tanker som lossar/lastar produkt vid aktuell kaj. 
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Läckage av brandfarlig gas i hamnbassäng 

Vid en kollision med tankers där skada på fartyg och haveri av lastarm leder till 

ett läckage med brandfarliga gas i hamnbassäng blir händelseförloppet 

annorlunda mot brand i brandfarlig vätska. Då brandfarliga gaser som 

transporteras med fartyg är kylda och komprimerade sker en mycket kraftig 

expansion av gasen vid ett läckage. Till en början är gasen tung och ligger nära 

vattenytan och ansamlas mellan fartyg och byggnader i området. Sker en 

antändning av gasen uppstår en explosion och gasmolnsbrand. Detta 

händelseförlopp kan ge stora skador på omgivning och sannolik påverkan på det 

andra fartyget delaktigt i kollision.  

 

- Kollision mellan passagerarfartyg eller RORO/containerfartyg eller kaj  

Fartygen bedöms ha låga hastigheter i hamnbassängen och är på väg för att 

angöra kaj alternativt på väg från kaj ut till farled. Den konsekvens som bedöms 

vid en kollision mellan passagerarfartyg eller RORO/containerfartyg eller kaj inne 

i Arendalsviken är främst mekanisk skada på kolliderande fartyg samt eventuellt 

närliggande fartyg och kaj. Då det bedöms finnas större mängd passagerare 

finns stor risk för många skadade personer inne på passagerarfartyg vid 

kollision.  

 

4.2.2 Lagring av energiprodukter risholmen 

Vid lagring av energiprodukter bedöms den övergripande händelsen som ger 

störst konsekvenser vara läckage av produkt. Ett utsläpp bedöms i första hand 

leda till lokal miljöpåverkan som kräver åtgärder i form av sanering men kan 

även leda till antändning och brand. 

Det finns flera tänkbara orsaker som kan leda fram till ett läckage av produkt 

bl.a.: processtörning, mekaniskt haveri, mekanisk skada på rörledning 

(påkörning), Mekanisk skada på cistern. 

Beroende på vilken typ av produkt som läcker ut är risken för antändning olika 

stor. En produkt som har låg flampunkt tex råolja och bensin är risken för 

antändning större. En produkt som har hög flampunkt tex diesel eller tjockolja 

är risken för antändning mindre. 

Vid ett läckage från rörledning inom hamnen bedöms ett läckage med 

antändning främst ge lokal värmepåverkan. Vid ett omfattande läckage från 

cistern till invallning, t.ex. vid överfyllnad, bedöms en antändning ge brand i 

invallning med möjlig värmepåverkan på omgivande cisterner. Vid en brand i 

invallning med flera cisterner i samma invallning kan det ske en eskalation av 

branden till övriga cisterner i samma invallning. Vid en cisternbrand (uppkomst 

av brand inne i en cistern) begränsas branden till en cistern med ingen eller liten 

påverkan på omgivande verksamheter. 
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4.2.3 Import/export via pipeline 

Vid hantering av energiprodukter via pipeline bedöms läckage vara den 

händelsen som ger störst konsekvenser. Den främsta orsaken till läckage 

bedöms vara yttre påverkan så som mekanisk skada på rörledning (påkörning), 

brand i närliggande anläggning eller pipeline. Det finns även risk för påverkan 

vid processtörning t.ex. tryckslag. Då lagringsverksamheten på Risholmen helt 

ska försörjas via pipeline bedöms samtliga pipelines förläggas i samma rörgata 

och kan då komma att påverka varandra vid haveri och brand. Vid haveri av 

pipeline med mycket stort läckage bedöms den största risken vara 

miljöpåverkan på Torsviken och dess Natura 2000 område. 
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5 Energihamn – lagring och kajer 

I detta kapitel diskuteras dimensionerande scenarier med avseende på storskalig 

kemikalieolycka. Vidare beräknas konsekvensavstånd med avseende på 

personskada för dessa scenarier.  

Den anläggning med tillhörande marina faciliteter som kommer att byggas på 

Risholmen kommer att vara modern och därmed ha moderna skyddsbarriärer. 

Krav avseende barriärer kan komma från standarder, vara lagkrav och/eller 

identifieras i riskanalyser vid t.ex. tillståndsansökan. Barriärer som bedöms 

rimliga att förutsätta i den planerade anläggningen är exempelvis:  

› Lastarmar (istället för slang) 

› ESD-länk mellan anläggningen och fartyg 

› Uppsamlingsmöjligheter på kaj 

› Invallning kring tankar (största tankvolymen + 10%) 

Konsekvensberäkningarna i följande avsnitt beaktar ovanstående barriärer men 

konservativa antaganden görs avseende barriärernas möjlighet att begränsa en 

olycka. 

 

5.1 Val av dimensionerande scenarier 
Konsekvensberäkningar har genomförts för fyra olika olycksscenarier. De 

scenarier som inledningsvis kvalitativt har bedömts kunna leda till skada på 3:e 

person med en frekvens av mellan 100 och 1000 år har konsekvensberäknats. 

Detta innebär att samtliga undersökta scenarier är relativt sett allvarliga men 

även osannolika. Scenarierna förutsätter att invallning på land är en ofelbar 

barriär, dvs. ett cisternhaveri sprider sig inte utanför aktuell invallning. De 

undersökta scenarierna är: 

› Lastarmsbrott vid lastning/lossning på kaj 1  

› Lastarmsbrott vid lastning/lossning på kaj 2  

› Cisternbrand  

› Brand i invallning  

Bedömd frekvens för de olika scenarierna presenteras och kommenteras i Tabell 

5-1. 
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Tabell 5-1. Frekvens för de olika scenarier som konsekvensberäknats 

Scenario Frekvens Kommentar 

Lastarmsbrott vid 

lastning/lossning 

på kaj 1 eller 2 

3.8E-05 per 

lossning/lastning 

Frekvens hämtad från Health and 

Safety Executive (HSE, 2019). Avser 

katastrofalt brott på en lastarm och tar 

hänsyn till passerande fartyg. I den 

äldre handboken Guidelines for 

quantitative risk assessment även 

känd som "purple book" från 1999 

anges 6.0E-05 per lastning/lossning 

(CPR, 1999). Värdet från HSE används 

dock då detta bedöms vara baserat på 

nyare statistik avseende lastarmsbrott.  

Cisternbrand 3.0E-05 per 

cistern per år 

Frekvens hämtad från (SPBI, 2016). 

Sannolikheten gäller per tank, dvs. 

frekvensen för anläggningen är större.  

Brand i invallning << 3.0E-05 per 

år 

Data avseende detta har ej gått att 

erhålla, men frekvensen bedöms 

avsevärt lägre än den för cisternbrand  

 

Frekvenserna i Tabell 5-1 anges per tank eller per lastning/lossnings-operation. 

Om det antas att det sker 100 lastningar/lossningar per kaj per år ger detta 

frekvens för slangbrott på 7.6E-03 per år (återkomsttid 131 år). Notera att 

sannolikheten för antändning vid ett lastarmsbrott inte tagits i beaktning.  

Om det på motsvarande sätt antas att 40 cisterner kommer att finnas på 

området blir den årliga frekvensen för cisternbrand 1.2E-03 per år (återkomsttid 

833 år).  

Ovanstående återkomsttider ligger i linje med IPS rekommendationer avseende 

dimensionerande skadefall, dvs. händelser som kan hända inom 100-1000 år 

(IPS, 2012). 

Frekvensen för brand i invallning bedöms vara betydligt lägre än för 

cisternbrand, dvs. med en längre återkomsttid än 1000 år. Scenariot är därmed 

inte att betrakta som dimensionerande enligt IPS kriterier. En 

konsekvensberäkning har ändå genomförts. Detta då det bedöms vara ett worst 

case scenario med avseende på olyckor vid lagring i energihamnen och en 

konsekvensberäkning av detta scenario ger en indikation avseende om 

lagringsverksamheten i sig kan påverka omgivande verksamheter. 
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5.2 Generella indata och antaganden 
Konsekvensen är beräknad i PHAST 8.11 från DNV GL. Den värmestrålningsnivå 

som undersökt är 3 kW/m². Denna värmestrålningsnivå föreslås av IPS 

(Intressentföreningen för processäkerhet) som tolerabel exponering för 3:e 

person avseende värmestrålning från pölbränder och jetflammor (IPS, 2012). 

Den aktuella värmestrålningsnivån innebär att det tar 0,8 minuter innan 

smärtgränsen för den genomsnittliga personen uppstår. 

Värmestrålningsnivån har modellerats på en höjd av 2 meter över marknivån. 

Känslighetsanalys har genomförts där mäthöjden antagits vara 15 meter, men 

detta påverkar inte resultaten signifikant, se känslighetsanalys. 

Två väderscenarion har undersökts, ett som motsvarar låg vind och stabil 

atmosfär och ett som motsvarar ett scenario med hög vind och instabil 

atmosfär;  

› Vindstyrka 2 m/s och Pasquillklass F 

› Vindstyrka 10 m/s och Pasquillklass D 

Dimensionerande ämne som använts för konsekvensmodellering har ansatts till 

oktan. Detta antagande bedöms konservativt, se känslighetsbedömning. 

I avsnitt 5.3 till 5.6 nedan presenteras konsekvensavstånd för de undersökta 

olycksscenarierna. För mer information om antaganden och ytterligare 

känslighetsanalys, se Bilaga B. 

 

5.3 Lastarmsbrott vid lastning/lossning på kaj 1 
Scenariot antas baserat på ett flöde om 3500 m³/h och 60 sek ESD aktivering 

och nedstängning innebära att 58 m³ bensin läcker ut under den tid utsläppet 

pågår. Scenariot bedöms rimligt. En känslighetsberäkning avseende 30s 

presenteras i Bilaga B.  

Efterföljande brand har därefter modellerats som pölbrand med sen antändning 

och som pölbrand med tidig antändning, vilka är två olika scenarion avseende 

antändningspunkt.  

Resultaten från konsekvensmodelleringen av pölbrand med sen antändning 

presenteras i Figur 5-1. 
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Figur 5-1. Konsekvensavstånd för pölbrand med sen antändning vid ett lastarmsbrott på 

kaj 1. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

 

Resultaten från konsekvensmodelleringen av pölbrand med tidig antändning 

presenteras i Figur 5-2. 
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Figur 5-2. Konsekvensavstånd för pölbrand med tidig antändning vid ett lastarmsbrott på 

kaj 1. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Avståndet från lastarm kant till en strålningsintensitet av 3 kW/m² är 150 meter 

för pölbrand med tidig antändning. För pölbrand med sen antändning är 

avståndet till 3 kW/m² 260 meter. 

Den känslighetsberäkning som genomförts visar att utsläppsvolymen är av stor 

vikt för konsekvensområdet, se Bilaga B.  
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5.4 Lastarmsbrott vid lastning/lossning på kaj 2 
Samma antaganden och modelleringsmetod har använts för utsläpp på kaj 2 

som för kaj 1. Endast utsläppspunkten skiljer sig mellan de två scenariona. 

Resultaten från konsekvensmodelleringen av pölbrand med sen antändning 

presenteras i Figur 5-3. 

 

Figur 5-3. Konsekvensavstånd för pölbrand med sen antändning vid ett lastarmsbrott på 

kaj 2. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Resultaten från konsekvensmodelleringen av pölbrand med tidig antändning 

presenteras i Figur 5-4. 
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Figur 5-4. Konsekvensavstånd för pölbrand med tidig antändning vid ett lastarmsbrott på 

kaj 2. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Avståndet från lastarm kant till en strålningsintensitet av 3 kW/m² är 150 meter 

för pölbrand med tidig antändning. För pölbrand med sen antändning är 

avståndet till 3 kW/m² 260 meter. 
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5.5 Cisternbrand 
Cisternens diameter har antagits vara 33 m och höjden 16,5 m vilket ger en 

cisternvolym om ca 14 100 m³. Resultaten från konsekvensmodelleringen av 

cisternbrand presenteras i Figur 5-5. 

 

Figur 5-5. Konsekvensavstånd vid en cisternbrand. Både blå och röd ring representerar en 

värmestrålningsnivå om 3 kW/m² men för olika väderbetingelser. Blå ring representerar 

konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass F. Röd ring representerar 

konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Avståndet från cisternens kant till en strålningsintensitet av 3 kW/m² är 68 

meter. 
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5.6 Brand i invallning 
Invallningen storlek är baserad på en cisternvolym om 14100 m³ och en 

invallningshöjd på 2 meter. Det är inte möjligt att i PHAST att själv välja 

invallningsform varför invallningen inte följer den geometri som angivits i 

kartunderlaget i figuren.  

Resultaten från konsekvensmodelleringen av brand i invallning presenteras i 

Figur 5-6. 

 

Figur 5-6. Konsekvensavstånd vid en brand i invallning. Både blå och röd ring 

representerar en värmestrålningsnivå om 3 kW/m² men för olika väderbetingelser. Blå 

ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass F. Röd ring 

representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

Avståndet från invallningens kant till en strålningsintensitet av 3 kW/m² är 136 

meter.  
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5.7 Resultat 

Ovanstående konsekvensberäkningar visar på potentiellt stora 

konsekvensområdet från de undersökta scenariona. Brand i invallning och 

cisternbrand utgör dock inte ett hot mot omgivande verksamheter 

(container/RoRo-hamn, Ropax/kryssningshamn, kontor, farled) då avståndet till 

dessa verksamheter är längre än det beräknade konsekvensområdet. Vidare så 

är konsekvensområdet från denna typ av olyckor statiskt då de inryms i en 

cistern eller i en invallning, dvs. de sprider sig inte utanför närområdet. 

Frekvensen för cisternbrand och brand i invallning är relativt låg då den 

bedömda återkomsttiden för cisternbrand är 833 år och för brand i invallning 

åtkomsttiden vara betydligt längre än 833 år.  

Ett utsläpp från ett lastarmsbrott leder till konsekvensområden som påverkar 

farleden och därmed potentiellt passerande fartyg. Vid ett lastarmshaveri är det 

endast pölbrand med tidig antändning med 30 sek ESD som inte påverkar 

farleden i någon större omfattning.  

Ett utsläpp på vattenytan, från t.ex. lastarmshaveri, kommer att sprida sig på 

vattnet och i viss grad driva i vindriktningen. Vätskans drift i vindriktningen tas 

inte i beaktning i beräkningarna ovan, utan i dessa är det endast vindens 

påverkan på lågans lutning som beaktas. Det bedöms ej orimligt att ett större 

utsläpp från ex. havererad lastarm med tiden kan sprida sig till större delen av 

hamnbassängen.  

Det skall även nämnas att haveri av lastarm under lastning/lossning kan vara en 

följd av påverkan vid passage av andra fartyg i hamnbassängen (kollision – se 

vidare kapitel 6 Marina operationer). Detta innebär att 3:e person kan befinna 

sig mycket nära utläckta kolväten och därmed utsättas för betydligt högre 

värmestrålningsnivåer än 3 kW/m².  

Återkomsttiden för lastarmshaveri är baserat på frekvenser från HSE (HSE, 

2019) och bedöms baserat på antalet fartygsrörelser vara 131 år för Risholmen. 

Nämnd återkomsttid beaktar endast haveri av lastarm och inte antändning. 

Sannolikheten för antändning anges av CPR (CPR, 1999) för transportenheter 

(trailers och tågvagnar) till mellan 0.1 till 0.8. Sannolikheten för utsläpp från 

fartyg anges inte, men 0.1 till 0.8 antas vara representativt även för antändning 

av utsläpp från fartyg. Detta ger en återkomsttid för pölbrand i hamnbassängen 

på 164 till 1310 år.  
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6 Marina operationer 

Bedömningar avseende navigationsförutsättningar återfinns i bilaga C. I kapitel 

6.1 och 6.2 nedan ges viss ytterligare information samt en sammanfattning av 

förutsättningar och bedömningar från bilaga C.  

6.1 Förutsättningar 

Förslaget omfattar två lägen för tankfartyg (1 och 2 i Figur 6-1 nedan), kajer för 

Roro och containerfartyg (6 och 7) samt, vid en maximal utbyggnad, kajer för 

Ropaxfartyg och kryssningsfartyg vid den befintliga kryssningskajen (3, 4 och 

5).  

Tankfartyg kan vara av storlek Aframax- och Suezmaxfartyg: 

› Aframax: Tanker med en dödvikt på upp till 120 000 ton, bredd på 42-44m 

och en längd på ca 245 m. 

› Suezmax: Största fartyg som kan passera Suezkanalen. Det har en dödvikt 

på ca 160 000 ton, en bredd på ca 50 m. 

 

Figur 6-1 Möjliga fartygslägen 
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Uppskattat antal fartygspassager vid Arendal/Risholmen vid maximal utbyggnad 

är: 

› Kryssningsfartyg: 35-40 anlöp per år, dvs 70-80 fartygsrörelser per år då 

fartyget kommer på morgonen och går på kvällen. 

› Stena Danmark (Ropax): 5-6 anlöp per dag, 10-12 fartygsrörelser per dag. 

Anlöpen är spridda över hela dygnet. 

› Stena Tyskland (Ropax): Ankomst på morgonen, avgång på kvällen, dvs 1 

anlöp per dag, 2 fartygsrörelser per dag. 

› Roro-fartyg: En kajplats, dvs 1 anlöp per dag, 2 fartygsrörelser per dag. 

› Container-fartyg: Två kajplatser, totalt dvs 1-2 anlöp per dag, 2-4 

fartygsrörelser per dag. 

› Tankfartyg: Två kajplatser, totalt dvs 1-2 anlöp per dag, 2-4 fartygsrörelser 

per dag. 

 

Uppskattat antal fartygspassager vid Arendal/Risholmen vid nyttjande av 

befintliga kajplatser vid Arendal: 

› Inga kryssningsfartyg. 

› Stena Danmark: 5-6 anlöp per dag, 10-12 fartygsrörelser per dag. Anlöpen 

är spridda över hela dygnet. 

› Stena Tyskland: Ankomst på morgonen, avgång på kvällen, dvs 1 anlöp per 

dag, 2 fartygsrörelser per dag. 

› Container-fartyg: Två kajplatser, totalt dvs 1-2 anlöp per dag, 2-4 

fartygsrörelser per dag. 

› Tankfartyg: Två kajplatser, totalt dvs 1-2 anlöp per dag, 2-4 fartygsrörelser 

per dag. 
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Geografiska och marina förutsättningar: 

› Hamnen är förhållandevis utsatt för speciellt sydliga, sydvästliga och 

västliga vindar, dvs de som är mest frekventa.  

› Strömhastigheten som i farleden kan vara upp mot 0.5 knop avtar längre in 

mot Arendal vilket innebär att manövrerande fartyg utsätts för 

strömgradienter som kan generera stora girmoment.  

› Den föreslagna layouten tillåter inte någon vändning av fartyg inne i 

hamnen utan detta måste ske i inloppet, se exempel i Figur 6-2 nedan. 

› Förtöjda tankfartyg vid Lägena 1 och 2 kommer frekvent att passeras av 

backande Ropaxfartyg och emellanåt av backande kryssningsfartyg.  

 

 

Figur 6-2 Exempel på vändcirkel och en Aframax-tanker assisterad av två bogserbåtar 

under insegling. 
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6.2 Resultat 

En övergripande slutsats från bedömning av navigationsförutsättningar är att en 

ny energihamn och ny containerhamn innebär mer trafik än idag, men att 

manövrering av de aktuella fartygen bör kunna ske med samma säkerhet som 

idag. Tillgänglig farledsbredd vid de sydliga lägena (195 m) är något större än 

idag in till befintlig Arendals-hamn. 

Negativa faktorer som ska beaktas är att: 

• Konsekvenser av ett skadefall har en större potential i det nya förslaget 

jämfört med situationen idag. 

• Lastning och lossning i energihamnen kan eventuellt påverkas av 

interaktionseffekter från passerande fartyg (sug- och tryckkrafter som 

ger rörelser i fartyg vid energihamnen). 

 

Ett antal restriktioner och krav kan bli aktuella och, i varierande omfattning, ge 

upphov till logistiska begränsningar och kostnader: 

 

• Krav på avbruten lastning/lossning vid energihamnen vid passage av 

andra fartyg 

• Krav på toppning av kranar vid containerhamnen vid passage av andra 

fartyg 

• Restriktioner avseende tillåten vind (färjetrafiken på Danmark/Tyskland 

har idag ingen formell gräns men tillämpar ca 20 m/s) 

• Krav på bogserbåtsassistans 

• Manövrering av en AFRAMAX (från vändning till förtöjning) kommer att 

ta drygt en timma, under denna tid förhindras passage av andra fartyg 

 

Kommentar: Alla bedömningar ovan är i nuläget baserade på subjektiva 

bedömningar. Simuleringsstudier avseende manövrering och förtöjning kommer 

att erfordras. Dessa simuleringar kommer att ge svar på vilka restriktioner som 

behöver tillämpas. 
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7 Transport och hantering av farligt gods 

Efter år 2055 är det möjligt att Risholmen omvandlats till containerhamn/RoRo-

terminal i likhet med Älvsborgshamnen. Detta skulle innebära hantering av 

trailers och containrar med olika typer av gods, däribland farligt gods.  

Detta kapitel behandlar risker med transporter av farligt gods till och från 

Risholmen efter år 2055, dvs. alla farligt godsklasser i trailers eller containers. 

Under den tid Risholmen är energihamn antas inga transporter av farligt gods 

ske via väg eller järnväg.  

Transporter till och från Risholmen planeras i detta skede (efter 2055) gå via 

förlängning av Hamnbanan i Arendals Allé samt på väg med samma sträckning 

som järnvägen, se Figur 7-1 för principiell sträckning av framtida järnväg och 

väg. 

 

Figur 7-1 Illustration av möjlig sträckning av framtida förlängning av Hamnbanan och 

vägtransporter (röd linje) till Risholmen (gul markering). 

I detta kapitel tas ej hänsyn till kumulativa effekter med avseende på risker för 

de som vistas inom utredningsområdet utan endast risker med transporter och 

hantering av farligt gods beaktas. Kumulativa risker diskuteras i Kapitel 9.  



 

 

     
 44  RISKUTREDNING FÖR NY HAMN PÅ RISHOLMEN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A121593/Documents/3-Kommunikation/04-Leveranser/Riskutredning ny hamn Risholmen 20190515.DOCX 

7.1 Förutsättningar 

I detta kapitel presenteras generella förutsättningar för planering kring farligt 

godsleder samt tidigare utredning med avseende på farligt godstransporter i 

närområdet.   

Tidigare arbeten 

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret genomfördes år 2010 en riskbedömning 

avseende Arendal II och Arkens konferenscenter (COWI, 2010). En kort 

sammanfattning av förutsättningar och slutsatser för tidigare genomför rapport 

presenteras i informationsruta nedan.  

 

Tillämpade riktlinjer 

 

Rapporten omfattar utbyggnad av Arendal II med ny terminalyta norr om Lilla 

Aspholmen och utbyggnad av Arken konferenscenter. Rapporten behandlar 

risker med farligt gods som transporteras till/från terminalen, interna 

transporter på terminalen och uppställning av farligt gods på terminalen.  

 

Resultat från rapporten 

För avståndet mellan Arken konferenscenter och kringliggande transportleder 

för farligt gods-Oljevägen, infart till port 6 och bangården, bör de riktlinjer 

följas som finns för markanvändning i Göteborgs översiktsplan-fördjupad för 

sektor transport av farligt gods.  

 

Med avseende på hamnens verksamhet i anslutning till Arken konferenscenter 

ges följande rekommendationer:  

 
• Generellt föreslås att för Arken konferenscenter bör inga nya 

byggnader planeras inom 50 meter från hamnens verksamhet och 

ingen hotellverksamhet närmare än 100 meter. De byggnader som 

kan vara aktuella utan skyddsåtgärder mellan 50-100 meter är främst 

servicebyggnader och byggnader med låg personintensitet. Kan inte 

dessa avstånd innehållas bör byggnaderna förses med skyddsåtgärder 

alternativt föreslås restriktioner avseende hamnens verksamhet.  

Restriktioner för hamnens verksamhet:  

 

• I ett område om 100 meter från byggnader på Arkens konferenscenter 

tillåts inte uppställning av farligt gods i klasserna 1, 2, 3 och 5. 

Åtgärder på byggnader:  

 

• Byggnader på Arkens konferenscenter med ett kortare avstånd än 50 

meter till hamnens verksamhet förses med fasadåtgärder 

motsvarande EI30 (fasaden motstår en brand i 30 minuter så att en 

utrymning hinner genomföras)  

• Nya byggnader avsedda för hotellverksamhet inom 100 meter från 

hamnens verksamhet bör även dimensioneras för den trycklast som 

uppstår vid gasmolnsexplosion av 10 kg gasol och byggnaden 

konstrueras för att förhindra fortskridande ras. 
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Riktlinjer för markanvändning i närhet till farligt godsleder anges i Översiktsplan 

för Göteborg fördjupad för sektorn TRANSPORTER AV FARLIGT GODS (GÖP, 

1999).   

För planering utmed järnvägar och vägar upplåtna för alla klasser av farligt gods 

rekommenderas i ovan nämnda riktlinje följande: 

› Ett bebyggelsefritt område på 30 meter upprätthålls på ömse sidor om väg 

och järnväg 

› Längs järnvägar medges tät och stabil kontorsbebyggelse på ett avstånd av 

30 meter. Sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 80 meter från 

järnvägen. 

› Längs vägar medges tät kontorsbebyggelse på ett avstånd av 50 meter. 

Sammanhållen bostadsbebyggelse medges fram till 100 meter från vägen. 

För bebyggelse som följer dessa ramar erfordras inga ytterligare åtgärder. Om 

bebyggelse önskas uppföras på kortare avstånd krävs en riskanalys som visar 

att säkerhetsnivån är tillfredsställande. Detta innebär normalt att särskilda 

åtgärder ska vidtagas för att kompensera det kortare avståndet. En enkel 

illustration av dessa avstånd ges i Figur 7-2.  

 

 

Figur 7-2 Rekommenderade avstånd från järnväg i Göteborg (GÖP, 1999). 
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Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för markanvändning 

intill transportleder för farligt gods 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt 

tagit fram en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. 

Enligt dessa skall riskhanteringsprocessen beaktas vid all nybyggnation inom 

150 meters avstånd ifrån farligt godsled (Länsstyrelserna, 2006). I 

Länsstyrelsens policy finns inga exakta avstånd för tillåten markanvändning utan 

zonerna är glidande och beroende på platsspecifika egenskaper och 

förhållanden, se Figur 7-3. Området i zon A, som är zonen närmast vägen, 

föreslås exempelvis användas till ytparkeringar, väg och odling. Zon B i den 

glidande skalan kan exempelvis användas för kontor, lager, parkeringshus och 

sällanköpshandel och markanvändning i zon C föreslås vara bostäder, annan 

handel, hotell och konferens. Policyn gör ingen skillnad på väg respektive 

järnväg. 

 

Figur 7-3 Zonindelning där zonerna representerar föreslagen markanvändning utmed 

transportled för farligt gods. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 

(Länsstyrelserna, 2006). 
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7.2 Bedömning av framtida transporter i Arendal 

Allé 

Regler och riktlinjer med avseende på närhet till farligt godsleder är framtagna 

som ett stöd i samhällsplaneringen. De gäller därför främst markanvändning där 

3:e person vistas.  

Riktlinjerna i Göteborgs Översiktsplan (GÖP, 1999) gäller endast järnväg och 

huvudvägar för farligt gods (A-leder). Länsstyrelsernas rekommendation gäller 

samtliga transportleder för farligt gods (Länsstyrelserna, 2006).  

Nuvarande primära transportvägar i Göteborgs Hamn presenteras i Figur 7-4.  

 

Figur 7-4 Nuvarande primära transportvägar för farligt gods i Göteborgs Hamn. 

Om framtida transportväg till Risholmen via Arendals Allé blir huvudväg eller 

sekundär led med avseende på farligt godstransporter är inte känt i nuläget utan 

beror på hur myndigheterna ser på den aktuella verksamheten. Generellt 

bedöms en mindre andel av det gods som hanteras i dagens Älvsborgshamn, 

vilken är att jämföra med en framtida container/RoRo-hamn på Risholmen, 

utgöras av farligt gods. Vidare så bedöms hastigheten på en väg som Arendals 

Allé vara begränsad i jämförelse med de A-leder (ex. E20 och E6) som 

Göteborgs Översiktsplan gäller. Lägre hastigheter ger generellt en lägre risk 

med avseende på transporter med farligt gods.  

De rekommenderade avstånd som anges i Göteborgs Översiktsplan gäller med 

avseende på en fördefinierad typbebyggelse. Arendal, genom vilket framtida 

transportvägar planeras att gå, består idag enbart av arbetsplatser och antas 

göra det även i framtiden.  
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Avstånden enligt Göteborgs Översiktsplan gäller för områden med "enbart 

arbetsplatser" baserade på en typbebyggelse med 18 000 m² kontor (600 

personer) inom en area av 1.5 ha. Typområdet är placerat längs en sträcka av 

100 meter längs vägen på ett avstånd av 50-200 meter från vägen, se höger 

halva i Figur 7-5. För järnväg gäller en typbebyggelse 20 000 m² kontor (680 

personer) inom en area av 1.7 ha. Typområdet är placerat längs en sträcka av 

100 meter längs spåret på ett avstånd av 30-200 meter från spåret, se vänster 

halva i Figur 7-5.  

 

Figur 7-5 Antagen placering av kontor i Göteborgs Översiktsplan (GÖP, 1999) 

På södra sidan om Arendal Allé ligger ett fåtal kontor och på norra sidan främst 

logistikverksamhet. Den personintensitet som idag råder i området kring 

Arendals Allé bedöms vara lägre än de antaganden som ligger till grund för 

avstånden i GÖP, se Figur 7-2. De logistikverksamheter som ligger norr om 

Arendals Allé bedöms inte heller utgöra 3:e person. Då dessa personer kommer 

att dra nytta av närheten till en framtida container/RoRo-terminal på Risholmen 

antas dessa utgöra 2:a person och därmed kunna tolerera en något högre 

risknivå. Vidare så kan de antas vara medvetna om riskerna med farligt gods 

och delvis känns till hur denna hantering går till och därmed kan dessa personer 

snabbare utrymma/sätta sig i säkerhet. 

  



 

 

     

RISKUTREDNING FÖR NY HAMN PÅ RISHOLMEN  49  

http://projects.cowiportal.com/ps/A121593/Documents/3-Kommunikation/04-Leveranser/Riskutredning ny hamn Risholmen 20190515.DOCX  

7.3 Resultat 

Bedömning avseende vilka avstånd mellan framtida farligt godsleder och 

bebyggelse som är rimliga att utgå från för det aktuella området presenteras i 

Tabell 7-1.  

 

Basavstånd mellan kontor (3:e person) och hotell/konferens och farligt 

godsleder följer rekommendationer i Göteborgs Översiktsplan. 

Parkering/uppställning för RoPax-resenärer antas kunna likställas med 

hotell/konferens.  

 

Med avseende på kontor (3:e person) bedöms uppställning och hantering av 

farligt gods kunna likställas med transporter på väg, varför ett basavstånd av 50 

meter rekommenderas för denna typ av verksamhet. Avståndet mellan 

uppställning och hantering av farligt gods och hotell/konferens har utretts i 

tidigare riskanalys (COWI, 2010). Det rekommenderade avståndet från denna 

analys, 100 meter, bedöms fortsatt rimligt.  

 

Ovanstående avstånd skall ses som basavstånd vilka kan användas utan vidare 

riskanalys. Avstånden kan eventuellt minskas genom detaljerad riskanalys i 

detaljplaneprocessen. Skyddsåtgärder som eventuellt kan bli aktuella för att 

möjliggöra bebyggelse närmare än basavstånden presenteras i Bilaga D. 

 

Avstånd mellan transporter samt hantering av farligt gods och kontor för 

relaterad verksamhet (1:a eller 2:a person) bedöms främst inte vara beroende 

av riskerna med farligt gods utan snarare buller, föroreningar och 

trafikplanering. Detsamma gäller samtliga verksamheter och hantering av annat 

gods (gods som ej är farligt gods). För denna hantering bedöms inget avstånd 

vara erforderligt ur risksynpunkt. 



 

 

     
 50  RISKUTREDNING FÖR NY HAMN PÅ RISHOLMEN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A121593/Documents/3-Kommunikation/04-Leveranser/Riskutredning ny hamn Risholmen 20190515.DOCX 

Tabell 7-1 Föreslagna avstånd mellan framtida farligt godsleder och olika typer av markanvändning 

 

Parkeringshus  

(3:e person) 

Kontor - relaterad 

verksamhet 

(1:a eller 2:a 

person) 

Kontor - ej 

relaterad 

verksamhet 

(3:e person) 

Hotell / konferens 

(3:e person) 

Parkering för färja 

/ Färjor 

(3:e person) 

Transport farligt gods väg 30 m (GÖP, 1999) † 0 m * 50 m (GÖP, 1999) † 100 m (GÖP, 1999) † 

 

Likställs med 

hotell/konferens 

Transport farligt gods 

järnväg 

30 m (GÖP, 1999) † 0 m * 30 m (GÖP, 1999) † 80 m (GÖP, 1999) † 

 

Likställs med 

hotell/konferens 

Uppställning /hantering 

farligt gods 

(containerhamn) 

Likställs med 

transport farligt gods 

väg 

30 m (GÖP, 1999) † 

0 m * Likställs med 

transport farligt gods 

väg 

50 m (GÖP, 1999) † 

100 m (COWI, 2010) 

† 

Likställs med 

hotell/konferens 

Uppställning/ hantering 

annat gods 

(containerhamn) 

0 m * 0 m * 0 m * 0 m * Likställs med 

hotell/konferens 

*: Riskavstånd med avseende på brand/explosion bedöms ej vara dimensionerande. Avstånd bestäms av restriktioner avseende trafikplanering, buller, 

ljus, mm. 

†: Angivet basavstånd kan eventuellt optimeras i senare skede, med hänsyn till planspecifik riskbedömning och åtgärdsplan. Till exempel anges i 

(Länsstyrelsen i Hallands län, 2011) 20 meter som möjligt avstånd mellan transportled (väg/jvg) och kontor och 30 meter till "tätort". Detta förutsätter 

då ett antal åtgärder avseende förhindrande av spridning av vätskeutsläpp, dimensionering mot brand/explosionslaster och gasutsläpp.  
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8 Övriga frågor 

8.1 Lagringsanläggning Norra Risholmen 

Den lagringsanläggning för brandfarliga ämnen som planeras på Norra 

Risholmen, se Figur 8-1 för ungefärlig placering, ligger på ett avstånd av ca 175-

200 meter från tänkt placering av energihamn på Risholmen.  

 

Figur 8-1 Tänkt placering av lagringsanläggning på Norra Risholmen (röd markering) 

Verksamheten är att betrakta som snarlik den som planeras på Risholmen 

bortsett från lossning och lastning av fartyg, varför de konsekvensberäkningar 

som gjort för cisternbrand (kapitel 5.5) och brand i invallning (kapitel 5.6) 

bedöms relevanta även för denna anläggning.  

Avståndet från kanten av en invallningsbrand (bedömt worst case för 

lagringsanläggningen och lagring i energihamnen) till en 

värmestrålningsintensitet av 3 kW/m² är enligt konsekvensberäkningarna 136 

meter. Detta avstånd är kortare än det minsta avståndet mellan planerad 

lagringsanläggning på Norra Risholmen och det område som pekats ut som 

energihamn på Risholmen. Avståndet är även längre än avståndet mellan 

planerad lagringsanläggning och området söder om Arendals allé. 

Notera att 3 kW/m² inte innebär skada på utrustning utan endast är ett 

acceptanskriterie för 2:a och 3:e person. För att skada skall uppstå på 

utrustning eller cisterner behöver dessa utsättas för en strålningsintensitet av 

mer än 37.5 kW/m². Denna strålningsintensitet uppstår på ett avstånd som är 

signifikant kortare än 136 meter.  
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Vidare kommer de två verksamheterna att behöva ta hänsyn till varandra vid 

tillståndsansökning avseende etablering av verksamheten varför erforderliga 

skyddsåtgärder i form av placering av tankar, invallningar etc. kommer att 

krävas.  

Ingen väsentlig påverkan förväntas mellan de olika verksamheterna och inte 

heller på de personer som vistas på området söder om Arendals allé.  

8.2 Processanläggning på Risholmen 

Göteborgs Hamn och Stadsbyggnadskontoret har önskat utreda möjligheten till 

processanläggning på eller i anslutning till energihamnen på Risholmen. Ingen 

information har lämnats om typ av process eller hanterade ämnen. Istället har 

"en processanläggning med riskavstånd 250 meter" angivits som förutsättning 

för utredningen.  

Då processanläggning och energihamn båda kan antas vara verksamheter som 

innebär storskalig kemikaliehantering och därmed kräver säkerhetsavstånd till 

omgivningen bedöms det inte föreligga någon principiell konflikt att placera 

dessa på samma område. Att placera en processanläggning med riskavstånd 

250 meter på Risholmen bedöms därför möjligt, förutsatt att hänsyn tas till risk 

för dominoeffekter när exakt lokalisering av processanläggning i relation till 

lagringscisterner utreds.  

För att undvika risker för tredje person behöver man dock beakta var på 

Risholmen en sådan anläggning placeras. För att undvika konflikt med 

fartygstrafik i hamnbassängen bör den inte placeras i områdets östra del. För att 

undvika konflikt med en eventuell lagringsanläggning på Norra Risholmen, se 

kapitel 8.1, bör den inte placeras i områdets nordvästra del. Den lämpligaste 

placeringen bedöm därför vara i sydvästra delen av området, se principskiss i 

Figur 8-2. I figuren är avståndet från den gulmarkerade ytan till 

lagringsanläggning på Norra Risholmen och farleden ca 250 meter. Om dessa 

avstånd tillämpas bedöms anläggningen innebära en obetydlig risk för de 

personer som vistas söder om Arendals allé.  
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Figur 8-2 Principskiss för placering av processanläggning med riskavstånd 250 meter för 

att minimera påverkan på tredje person och lagringsanläggning på Norra Risholmen. Om 

processanläggning placeras inom det gula området är avståndet till lagringsanläggning på 

Norra Risholmen och farleden i hamnbassängen ca 250 meter.  

Notera att placering enligt Figur 8-2 är principiell och inte anger exakt område 

inom vilket en processanläggning med riskavstånd 250 meter kan placeras.  

Vidare kommer hänsyn till risker med de olika verksamheterna inom Risholmen 

att behöva tas vid projektering och tillståndsansökan för processanläggning 

respektive energihamn.  

8.3 Preem 

Preems raffinaderi i Göteborg har kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja 

per år. Anläggningen byggdes 1967 och har i dag cirka 250 

medarbetare. Anläggningen ligger norr om Hjärtholmsvägen, se Figur 8-3.  

Anläggningen består av två råoljedestillationsanläggningar, en reformer, två 

förädlingsanläggningar för att avlägsna svavel och reducera aromathalten, samt 

förädlingsanläggningar för att förbättra oktantalet. Råoljan levereras med fartyg 

via Torshamnen.  
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Figur 8-3 Preems raffinaderi ligger norr om Hjärtholmsvägen (gul markering). 

Preem ligger på ett avstånd av ca 2 km från planerad energihamn på Risholmen. 

Avståndet mellan Preem och Arendals allé är ca 1 km. Då avstånden är stora 

och endast mycket allvarliga, och därmed osannolika, händelser har potential att 

leda till konsekvenser på dess avstånd föreligger ingen principiell skillnad mot 

idag, varken med avseende på risk eller sårbarhet med avseende på Preem om 

en energihamn anläggs på Risholmen.  

Även riskbidraget från Preem mot de som vistas söder om Arendals allé bedöms 

vara litet på grund av det långa avståndet varför närhet till Preem inte 

signifikant påverkar risknivån för studerat område.   

Enligt uppgift kan en framtida utbyggnad av Preem mot Hjärtholmsvägen 

komma på fråga. En sådan utbyggnad skulle innebära att anläggningens 

områdesgräns kryper något närmare Risholmen och Arendals allé. En eventuell 

utbyggnad mot Hjärtholmsvägen bedöms inte påverka ovanstående bedömning 

då avståndet ändå är som minst ca 750 meter mellan området och Arendals allé. 
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8.4 AGA acetylenfabrik och fyllning av 

gasolflaskor 

AGA Gas anläggning ligger öster om Oljevägen, se Figur 8-4.  

 

Figur 8-4 AGAs acetylenfabrik ligger öster om Oljevägen (gul markering). 

I anläggningen tillverkas acetylen genom att kalciumkarbid blandas med vatten. 

Acetylen avges som gas och kalkslurry bildas som biprodukt. Gasen renas med 

svavelsyra och natronlut varefter den fylls på gasflaskor. Fyllning av gasflaskor 

med gasol (propan) och thermolen (propylen) sker också på anläggningen. 

Gasol och thermolen levereras i tankbil från Preem till AGA och överförs till 

lagertank som sedan fylls på gasolflaskor (AGA, 2016). Lokalisering av gasoltank 

och thermolentank framgår av Figur 8-5. 
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Figur 8-5 Gasoltank och thermolentank är markerad med rött i figuren.  

Totalt hanteras 250 m³ acetylen, 200 m³ gasol och 15 m³ thermolen. Utöver de 

hanterade gaserna hanteras brandfarliga vätskor (aceton och dieselolja) och 

starka syror och baser (AGA, 2016). Av de hanterade ämnena bedöms gaserna 

vara dimensionerande med avseende på skada för tredje person.  

En brand kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I 

vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridning branden får. Om 

branden sker där acetylen, gasol och thermolen hanteras kan det resultera i en 

explosion. Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta. 

Rekommenderade skyddsavstånd mellan gas i lösa behållare och omgivningen 

anges i SÄIFS 1998:7 (Sprängämnesinspektionen, 1998), se Figur 8-6. 

Rekommenderade skyddsavstånd mellan större gasolanläggning och 

omgivningen anges i SGA 2018 (Energigas Sverige, 2018), se Figur 8-7. 
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Figur 8-6 Avstånd mellan hantering av gas i lösa behållare och olika typer av 

verksamheter (Sprängämnesinspektionen, 1998). 

 

Figur 8-7 Avstånd mellan större gasolanläggning och olika typer av verksamheter 

(Energigas Sverige, 2018). 

 

Betryggande avstånd fastställs med riskutredning enligt 9 § i lagen om 

brandfarliga och explosiva varor. Riskutredningen kan medföra både längre och 

kortare avstånd än de i Figur 8-6 och Figur 8-7. Avstånden i figurerna anses 

dock vanligen betryggande utan särskild utredning. 
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Avståndet mellan AGAs anläggning och framtida energihamn på Risholmen är ca 

1200 meter. Om det antas att energihamn på Risholmen utgör anläggning med 

stor brandbelastning är avståndet mångdubbelt det rekommenderade enligt 

både Figur 8-6 och Figur 8-7. Riskpåverkan mellan de båda anläggningarna 

bedöms därför vara obefintlig.  

Avståndet mellan AGAs anläggningsgräns och området söder om Arendals allé 

där det i framtiden kan vara aktuellt med RoRo/RoPax-trafik är över 350 meter. 

Avståndet mellan aktuellt område och gasoltanken är över 400 meter. De 

aktiviteter som RoRo/RoPax-trafik kan komma att innebära, ex. 

parkering/uppställning av personbilar, anges inte i Figur 8-6 eller Figur 8-7, men 

antas närmast kunna liknas vid "svårutrymda lokaler" för vilket avståndet anges 

till 100 meter. Då avståndet är 3-4 gånger längre mellan anläggningen och det 

aktuella området jämfört med det rekommenderade avståndet bedöms 

sannolikheten för allvarlig påverkan på området söder om Arendals allé 

osannolik. Detta stöds av AGAs egen bedömning att allvarligare olyckor är 

mycket sällsynta (AGA, 2016). Baserat på resonemang ovan bedöms 

riskpåverkan från AGA vara låg. 
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8.5 Rörledningar utefter Hjärtholmsvägen 

Tillkommande ledningar utefter Hjärtholmsvägen antas kunna ledas i samma 

stråk som befintliga ledningar från Torshamnen, se Figur 8-8.  

 

Figur 8-8. Sträckning av befintlig rörledning från Torshamnen 

Nuvarande ledningar används för pumpning av råolja från Torshamnen till 

Preem. Även framtida ledningar från energihamnen kommer att användas för att 

pumpa olika kolvätebaserade produkter. Den råolja som pumpas idag och 

merparten av de produkter som kan förväntas pumpas i framtiden är 

brandfarliga och skadliga för miljön. Rörledningar från en framtida energihamn 

på Risholmen kommer därför att innebära ett större antal rörledningar men 

bedöms inte innebära någon principiell skillnad med avseende på risker för 

omkringliggande verksamheter och naturområden mot idag. 

Den skadehändelse som främst bedöms kunna leda till större utsläpp från 

rörledningen är mekanisk skada på grund av påkörning. Om erforderliga 

påkörningsskydd/skyddsavstånd med avseende på påkörning från fordon på 

Hjärtholmsvägen används bedöms risknivån inte öka signifikant från dagens 

nivå.  



 

 

     
 60  RISKUTREDNING FÖR NY HAMN PÅ RISHOLMEN 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A121593/Documents/3-Kommunikation/04-Leveranser/Riskutredning ny hamn Risholmen 20190515.DOCX 

8.6 Torsviken Natura 2000 

Torsviken Natura 2000-område ligger nordväst om Risholmen, se Figur 8-9. 

 

 

Figur 8-9 Torsviken Natura 2000-område är det skrafferade området i figuren. 

Större delen av Natura 2000-området ligger väl skyddat från energihamnen av 

den landremsa som utgörs av nuvarande Risholmen. Läckage av produkter från 

energihamnen eller lagringsanläggning på Norra Risholmen skulle dock kunna nå 

de östra delarna av området som idag står i kontakt med havet/Göta älv. 

Åtgärder för att hindra miljöskadliga produkter från att nå omkringliggande 

vattenområden antas komma att finnas i form av invallningar för att hantera 

större läckage och OFA-system för hantering av mindre spill. Sannolikheten att 

miljöskadliga utsläpp från energihamnen skall nå Torsviken bedöms låg givet 

nämnda barriärer.  

Vidare kommer inga transporter av farligt gods att ske via Hjärtholmsvägen, 

varken i det skede som Risholmen utgör energihamn eller i ett senare skede när 

verksamheten skiftar till containerhamn. Den enda tillkommande verksamheten 

som bedöms kunna ge allvarlig riskpåverkan på Torsviken Natura 2000-område 

är de pipelines som planeras längsmed Hjärtholmsvägen, se kapitel 8.5.  

Det bedöms inte föreligga någon signifikant risk att en energihamn på 

Risholmen (bortsett från nämnda pipelines) skulle innebära påverkan på Natura 

2000-området under driftskedet. Byggskedet är ej bedömt i denna analys. 
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8.7 Räddningstjänstens insatsmöjligheter - 

Energihamnen 

Räddningstjänstens förutsättningar för en snabb och effektiv insats givet ett 

utsläpp eller en brand i energihamnen är av största vikt för att hindra 

eskalerande händelser eller allvarliga miljökonsekvenser.  

Enligt uppgift från Räddningstjänsten kan en styrka från Lundby eller Torslanda 

förväntas nå Risholmen först vid en utryckning. Insatstiden är bedöms vara ca 

10 minuter (Räddningstjänsten Göteborg, 2019). 

För att säkerställa en säker och effektiv insats behöver Räddningstjänsten två 

olika angreppsvägar till Risholmen.  

Hjärtholmsvägen är nuvarande insatsväg för Torshamnen och denna skulle 

kunna användas även för insatser på Risholmen. Det föreligger dock en 

översvämningsrisk för Hjärtholmsvägen då denna ligger på en relativt låg höjd 

över havsnivån. Enlig samrådshandling för FÖP för Västra Arendal och Torsviken 

kan havsnivån förväntas bli som högst ca +2,3 meter mellan broarna vid 

extrema väderförhållanden om 100 år (Stadsbyggnadskontoret, 2014). Nivån 

motsvarar den högsta uppmätta historiska nivån plus en halv meters framtida 

höjning av medelvattennivån för havet. Tills vidare gäller därför en 

rekommendation med +2,5 grundläggningsnivå och +3,5 för samhällsviktiga 

verksamheter och funktioner. Hjärtholmsvägen ligger som lägst på en höjd av 

+1,5 meter vilket är betydligt lägre än rekommendationen och kan innebära 

framtida översvämningar med framkomlighetsproblem som följd. 

Hjärtholmsvägen behöver därför säkras med avseende på översvämningsrisk för 

att säkerställa framkomlighet för Räddningstjänsten när Risholmen etableras. 

Utöver Hjärtholmsvägen kommer ytterligare en insatsväg att krävas under det 

skede Risholmen används som energihamn.  

Inom verksamhetsområdet på Risholmen är uppställningsytor och körvägar för 

Räddningstjänsten viktiga förutsättningar att beakta vid planering av hur 

cisterner placeras på området.  
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9 Resultat och slutsatser 

Genomförd riskbedömning och de rekommendationer som ges utifrån denna 

utgår från syfte och avgränsningar i den fördjupade översiktsplanen: 

 

Detta innebär att fokus i riskbedömningen ligger på vilka konsekvenser en 

energihamn, och senare evt. containerhamn med tillhörande väg-, 

järnvägsförbindelse, på Risholmen har på befintliga och planerade verksamheter 

i västra Arendal samt Torsvikens natura 2000-område. 

I arbetet har även befintliga anläggningar i området med betydande 

riskpåverkan (t ex Preem och AGA Gas) beaktats. En viktig precisering är dock 

att dessa endast beaktas med avseende på följande frågor: 

› Kan befintliga anläggningar påverkas av ny energi/containerhamn på 

Risholmen? 

› Kan ny energi/containerhamn på Risholmen påverka befintliga 

anläggningar? 

› Finns det inom området befintliga eller planerade verksamheter där den 

ackumulerade risken från befintliga anläggningar och en ny hamn med 

tillhörande väg-, järnvägsförbindelse måste beaktas? 

9.1 Riskbedömning 
 
Riskmatriser för identifierade person och miljörisker redovisas i figur 9-1 till 9-4 
nedan. 
 

› I Figur 9-1 redovisas samtliga identifierade personrisker. Beskrivning av 

risker återfinns i bilaga A. I figur 9-2 sammanfattas de risker som bedömts 

som väsentligast. 

› I Figur 9-3 redovisas samtliga identifierade miljörisker. Beskrivning av 

risker återfinns i bilaga A. I figur 9-4 sammanfattas de risker som bedömts 

som väsentligast. 

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till 

framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att 

säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Det aktuella området utgör ett 

utredningsområde, som inte fastställdes i gällande fördjupning av översiktsplanen 

för Ytterhamnsområdet. Anledningen till att området lämnades som 

utredningsområde var att det inte kunde fastställas hur Risholmen skulle 

transportförsörjas med tanke på hur Torsviken som Natura 2000-område och 

befintliga verksamheter inom västra Arendal skulle påverkas. 



 

 

     

RISKUTREDNING FÖR NY HAMN PÅ RISHOLMEN  63  

http://projects.cowiportal.com/ps/A121593/Documents/3-Kommunikation/04-Leveranser/Riskutredning ny hamn Risholmen 20190515.DOCX  

› Samtliga risker anges med ett femsiffrigt tal enligt: A = Projekt (Risholmen 

i samtliga fall), B = Delområde, C = Skadehändelse, D = Orsak, E = 

Konsekvens. Under respektive matris redovisas en kortfattad beskrivning av 

typhändelser, till exempel: 1.1 = Fartygskollisioner under navigering i 

hamnbassäng. 

› Vid bedömning av personrisker beaktas i vilken omfattning identifierade 

risker anses kunna påverka personer som befinner sig inom FÖP-området 

(Västra Arendal/Torsviken). Personer som beaktas är tredje person. 

› Vid bedömning av miljörisker har den viktigaste frågan att bedöma ansetts 

vara risker för energihamnens, med tillhörande verksamhet, påverkan på 

Torsvikens natura-2000 område.   

 

9.1.1 Riskbedömning person 

Identifierade personrisker redovisas i Figur 9-1 och en sammanfattning av de 

mest betydande riskerna ges i Figur 9-2 nedan. 

 

Figur 9-1 Riskmatris där skadehändelser avseende skada på 3:e person plottats 
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Tabell 9-1 Förklaring avseende numrering i Figur 9-1. Siffrorna i tabellen motsvarar de två 

inledande siffrorna för varje skadehändelse i Figur 9-1. 

Referens Typhändelser 

1.1 Fartygskollisioner under navigering i hamnbassäng 

1.2 Olyckshändelser under lastning/lossning vid energikajer  

1.3 Olyckshändelser i lagringsanläggning 

1.4 Skada på pipelines 

1.5 Externa verksamheter (Torshamnen, Preem, AGA Gas, Norra 

Risholmen, Roro/Containerhamn)  

 

 

 

 

Figur 9-2 Riskmatris Person – dominerande risker 
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Sammanfattande riskbedömning person 

Katastrofala konsekvenser (flera dödsfall, 10-tals svårt skadade) bedöms kunna 

uppstå om större vätskeformigt utsläpp sker till hamnbassängen och antänds. 

Huvudsaklig orsak till detta är att brand kan spridas inom bassängen och att det 

kan finnas ett stort antal personer ombord på fartyg inom bassängen. Viktigaste 

orsaker till dessa händelser bedöms vara haveri av lastarm. Vid en eventuell 

hantering av gas i energihamnen kan motsvarande konsekvenser uppstå även 

vid brand/explosion i fartyg och haveri av pipeline.  

Brand ombord på tankfartyg med vätskeformigt bränsle eller gasutsläpp i 

lagringsanläggning bedöms kunna ge upphov till något lägre, men fortsatt 

mycket allvarliga konsekvenser (enstaka dödsfall, flera svårt skadade).  

Kollision mellan fartyg bedöms, även om hastigheterna kommer att vara låga, 

kunna ge upphov till allvarliga konsekvenser (enstaka svårt skadade, svåra 

obehag). Potentialen för detta ökar om ett av de inblandade fartygen är ett 

passagerarfartyg.  
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9.1.2 Riskbedömning Miljö 

Identifierade miljörisker redovisas i Figur 9-3 och en sammanfattning av de 

mest betydande riskerna ges i Figur 9-4 nedan. 

 

Figur 9-3 Riskmatris där skadehändelser avseende skada på miljö plottats 

Tabell 9-2 Förklaring avseende numrering i Figur 9-3. Siffrorna i tabellen motsvarar de två 

inledande siffrorna för varje skadehändelse i Figur 9-3. 

Referens Typhändelser 

1.1 Fartygskollisioner under navigering i hamnbassäng 

1.2 Olyckshändelser under lastning/lossning vid energikajer  

1.3 Olyckshändelser i lagringsanläggning 

1.4 Skada på pipelines 

1.5 Miljökonsekvenser av externa verksamheter (till exempel 

Torshamnen, Preem) har ej bedömts. 
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Figur 9-4 Riskmatris Miljö – dominerande risker 

 

Sammanfattande riskbedömning miljö 

Utsläpp inom energilagringsanläggningen eller till hamnbassäng förutsätts 

huvudsakligen kunna hanteras inom lagringsområdet eller hamnbassängen och 

därmed ge begränsad påverkan på omgivningen.  

Den händelse som bedömts kunna ge allvarlig miljöpåverkan är därmed haveri 

av pipeline som bedöms kunna påverka Torsvikens Natura 2000 område. Detta 

är dock ingen principiell skillnad mot idag även om risken kan antas öka något 

jämfört med dagsläget på grund av att nya pipelines tillkommer.     
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9.2 Lämplighetsbedömning 

I riskbedömningen har möjliga olyckshändelser identifierats och 

risk/skyddsavstånd har bedömts. Som ett resultat av detta har vissa 

konfliktområden identifierats, medan flera möjliga konfliktpunkter kunnat 

avskrivas.  

Områden som ej bedöms innebära konflikt med den planerade utbygganden av 

Risholmen/Arendal är: 

› Preem raffinaderi: Avstånd mellan Preem raffinaderi och Risholmen / 

Arendal är så stort att riskbidraget avseende ömsesidig påverkan anses 

försumbart. 

› AGA Gas: Samma bedömning som för Preem raffinaderi. 

› Lagringsanläggningar för vätskeformiga bränslen på Risholmen och Norra 

Risholmen anses ej påverka planerad Kryssnings-, Ropax-, Container-, 

Rorotrafik eller erforderliga landanläggningar för detta. Inte heller bedöms 

kontorsverksamhet söder om Arendals allé eller befintlig 

speditionsverksamhet inom Arendal påverkas. 

› Lagringsanläggningar för vätskeformiga bränslen på Risholmen och Norra 

Risholmen anses ej påverka Torsvikens natura 2000-område. Den enda 

händelse som bedömts kunna påverka området är ett haveri av pipelines. 

Denna risk bedöms vara av samma storlek som idag och anses hanterbar 

genom framförallt påkörningsskydd, underhåll och övervakning. 

› Processteknisk anläggning med säkerhetsavstånd 250 meter kan inrymmas 

på Risholmen utan att innebära konflikt med övrig verksamhet, förutsatt 

lämplig disponering av området. 

› De marina förutsättningarna för navigering i hamnbassängen bedöms 

acceptabla. 

En övergripande förutsättning för dessa bedömningar är givetvis att 

anläggningar, t ex för lagring av energiprodukter, dimensioneras enligt gällande 

föreskrifter och modern praxis. 
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De huvudsakliga konflikter har som identifierats i riskbedömningen och de 

skeden dessa uppkommer åskådliggörs i nedanstående figur över den planerade 

utbyggnaden av Risholmen/Arendal (årtal enbart indikativa).  

 

A. Utbyggd lagerkapacitet på Risholmen men ingen energikaj. Konflikt 

föreligger enbart vid lagring av gasformiga bränslen (t ex gasol, LNG). 

Vid vätskeformiga bränslen bedöms ingen konflikt föreligga (enligt 

ovan).  

B. Utbyggd energikaj, lastning/lossning vid energihamnen sker parallellt 

med Kryssnings/Ropaxtrafik i samma hamnbassäng. Konflikt bedöms 

föreligga mellan lastning/lossning av energiprodukter och 

Kryssnings/Ropaxtrafik. 

C. Risholmen ombygg till torrlasthamn med ny väg/jvg förbindelse över 

Arendal. Konflikt bedöms föreligga mellan godstransporter (inklusive 

farligt gods) och bland annat kajverksamhet (trafik och parkering) för 

Kryssnings/Ropaxtrafik. 

Sammanfattningsvis behöver följande tre risk/konfliktområden hanteras för att 

planen ska kunna bedömas som lämplig: 

1. Lastning, lossning, lagring och pipelinetransport av gasformiga bränslen. 

2. Lastning/lossning vid energihamnen parallellt med 

Kryssnings/Ropaxtrafik i samma hamnbassäng. 

3. Godstransporter (inklusive farligt gods) genom och i närhet av områden 

för kajverksamhet (trafik och parkering) för Kryssnings/Ropaxtrafik. 

Kommentar avseende punkt 2: 

Konflikt med container- och roro-trafik anses ej föreligga eftersom: 

› dessa fartyg har en lägra anlöpsfrekvens och inte går på tidtabell på samma 

sätt som Ropax-trafik 

› dessa fartyg har betydligt färre antal personer ombord 

› personal ombord på container/roro-fartyg kan antas ha en betydligt större 

förmåga att hantera en olyckssituation än passagerare på kryssnings/ropax 

fartyg 
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9.3 Disponering av området och bedömning av 

säkerhetshöjande åtgärder 

Vid fortsatt planering av ny hamn och verksamhetsområde på Risholmen är 

frågor rörande disponering och avstånd till verksamheter viktiga att ta med 

tidigt i planeringen. I avsnitten nedan diskuteras möjligheter att hantera 

identifierade konfliktpunkter och vilka åtgärder som kan komma att krävas 

specifikt för dessa och mer generellt för energihamnen. 

Hantering av gasformiga bränslen 

Hantering av gasformiga bränslen innebär stora risker i alla led (fartyg, 

lossning/lastning, lagring, pipelinetransport) jämfört med hantering av 

vätskeformiga bränslen. Konsekvensavstånden kan vara stora och möjligheter 

att fysiskt begränsa eventuella utsläpp är begränsade och/eller kostsamma.  

Planerade lägen för Ropax/kryssningsfartyg ligger i förhärskande vindriktning 

från energihamnen. Rekommendationen är att energihamnen ej upplåts för 

gasformiga bränslen.  

Lastning/lossning vid energihamnen parallellt med 

Kryssnings/Ropaxtrafik i samma hamnbassäng 

Oavsett utbyggnadsalternativ kommer det att vara ett betydande antal 

fartygsrörelser i hamnbassängen. Antalet fartygsrörelser har uppskattats till 16-

24 per dygn, samt i maxalternativet ca 70-80 tillkommande rörelser per år med 

kryssningsfartyg.  

Slutsats från bedömning av navigationsförutsättningar är att manövrering av de 

aktuella fartygen bör kunna ske med samma säkerhet som idag i Arendals 

hamn. Dock föreligger ett antal svårigheter och begränsningar som måste 

hanteras. Dessa är relaterade till: 

› Utsatthet för förhärskande vindar under manövrering och för tankfartygens 

kajlägen 

› Varierande strömhastighet i älv och hamnbassäng 

› Vändning i hamnbassäng inte möjlig 

› Förtöjda tankfartyg kommer frekvent att passeras av backande Ropaxfartyg 

› Förtöjda tankfartyg kan påverkas av interaktionseffekter från passerande 

fartyg 
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Konsekvensmässigt så kan ett haveri av en lastarm eller annan fartygsrelaterad 

olyckshändelse resultera i brand som kan spridas i hamnbassängen och påverka 

bland annat Ropax/Kryssningsfartyg. Detta gäller även om bästa teknik och 

goda rutiner implementeras.  

 

Utifrån aktuella förutsättningar bedöms att ett antal restriktioner och krav kan 

komma att erfordras: 

› Krav på avbruten lastning/lossning vid energihamnen vid passage av andra 

fartyg 

› Krav på toppning av kranar vid containerhamnen vid passage av andra 

fartyg 

› Restriktioner avseende tillåten vind (färjetrafiken på Danmark/Tyskland har 

idag ingen formell gräns men tillämpar ca 20 m/s) 

› Krav på bogserbåtsassistans 

› Manövrering av en AFRAMAX (från vändning utanför hamnbassäng till 

förtöjning) kommer att ta drygt en timma, under denna tid förhindras 

passage av andra fartyg 

Dessa krav och restriktioner kan, i varierande omfattning, ge upphov till 

logistiska begränsningar och kostnader. Särskilt bekymmersamt kan vara det 

stora antalet Ropaxfartyg som går på tidtabell och måste passera 

lastande/lossande tankfartyg. Det ska noteras att simuleringsstudier avseende 

manövrering och förtöjning ej har genomförts i nuläget. Dessa kommer att 

erfordras för ett ge besked om vilka restriktioner som behöver tillämpas. 

Om planen ska kunna bedömas som lämplig måste nödvändiga restriktioner 

läggas fast och konsekvenser av dessa restriktioner ur logistisk och ekonomisk 

synpunkt måste bedömas. I avsaknad av detta är bedömningen i nuläget att 

planen innebär en konflikt mellan framförallt lastning/lossning av 

energiprodukter och Ropaxfartyg som inte bedöms lämplig. 

Godstransporter och områden för kajverksamhet för 

Kryssnings/Ropaxtrafik, mm 

I ett skede när Risholmen byggs om till torrlasthamn med ny väg/jvg förbindelse 

över Arendal kommer konflikt att uppkomma mellan godstransporter (inklusive 

farligt gods) och bland annat kajverksamhet (trafik och parkering) för 

Kryssnings/Ropaxtrafik.  

Denna situation innebär en logistisk utmaning i och med att trafik till/från Ropax 

fartyg kommer att behöva korsa väg- och järnvägstrafik till/från Risholmen. 

Planskilda korsningar är utrymmeskrävande och plankorsningar innebär både 

säkerhetsrisker och logistiska hinder. Trafik till/från Ropax fartyg antas gå via 

Torslandavägen och Arendalsvägen vilket också innebär att den passerar 

logistikverksamheten i västra Arendal och AGA Gas anläggning. 
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Därutöver behöver frågan om farligt gods hanteras. De verksamheter som 

bedömts ha störst skyddsbehov är hotell/konferens (nuvarande Arken) samt 

parkeringsytor för färjetrafik och färjor. Dessa områden har jämställts i 

bedömningarna.  

I och med att riskpåverkan från omgivande storskaliga processverksamheter 

(Preem och AGA) bedömts små på grund av avstånd är bedömningen att 

huvudsakliga risken för kryssnings/Ropaxfartyg och parkeringsytor för dessa 

uppkommer på grund av passerande godstransporter. Avseende 

speditionsverksamhet norr om Arendals allé så betraktas dessa som 2:a person 

sett till transporter av farligt gods. De kumulativa riskerna bedöms därmed som 

små och det bedöms därmed rimligt att tillämpa de basavstånd som 

rekommenderas i Göteborgs översiktsplan för farligt gods (GÖP, 1999). Detta 

resulterar i rekommenderade avstånd mellan transportled och verksamhet på 

upp till 100 meter (hotell/konferens/parkering för färjor). För andra 

verksamheter t ex kontor gäller kortare avstånd (50/30 meter) och för 

verksamheter relaterade till 1:a eller 2:a person bedöms att avstånd sätts 

utifrån trafik- och logistikaspekter snarare än utifrån farligt godshänsyn. 

Genom olika typer av säkerhetshöjande åtgärder (barriärer, fasadåtgärder, mm) 

kan det vara möjligt att reducera rekommenderade avstånd. En översikt över 

sådana möjligheter ges i bilaga C. Ett avstånd som kan vara svårt att påverka är 

det mellan transportled och färjeparkering eftersom denna normalt är en 

utrymmeskrävande utomhusparkering. 

Som framgår innebär godshanteringen stora utmaningar både logistiskt och 

säkerhetsmässigt. Förutsatt att säkerhetsaspekter och erforderliga avstånd eller 

kompenserande åtgärder beaktas i ett tidigt planeringsskede bedöms det dock 

vara möjligt att nå en tillfredsställande säkerhet.   

Generellt för energihamnen 

Eftersom analyserade händelser inom energihamnens lagringsområde (brand i 

cistern och brand i invallning) ej bedömts påverka övriga delar av planen 

erfordras ingen särskild disponering av energihamnen ur denna aspekt. 

Om processanläggning med skyddsavstånd 250 ska anläggas kräver detta 

särskild hänsyn avseende disponering, men har bedömts möjligt. 

Lageranläggningen ska i övrigt utformas i enlighet med gällande föreskrifter och 

god praxis. Av stor betydelse är givetvis att åtgärder för att hindra miljöskadliga 

produkter från att nå omkringliggande vattenområden anordnas i form av 

invallningar för att hantera större läckage och OFA-system för hantering av 

mindre spill. 

För att tillkommande ledningar utmed Hjärtholmsvägen inte ska innebära en 

ökad risk erfordras påkörningsskydd/skyddsavstånd samt ett program för 

underhåll och övervakning.  



 

 

     

RISKUTREDNING FÖR NY HAMN PÅ RISHOLMEN  73  

http://projects.cowiportal.com/ps/A121593/Documents/3-Kommunikation/04-Leveranser/Riskutredning ny hamn Risholmen 20190515.DOCX  

Vid tillståndsprövning av miljöfarligverksamheter (t.ex. hamnverksamhet) sker i 

Sverige en integrerad miljö och säkerhetsprövning där förebyggande och 

begränsande åtgärder ska redovisas och fastställas. Prövningen sker 

övergripande utifrån miljöbalken. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig för frågor som 

rör säkerhet vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. Myndigheten 

arbetar löpande med information och uppdatering av lagar, förordningar, 

föreskrifter och handböcker inom området.  

Det finns också intresse-organisationer som arbetar för att höja kunskapen om 

säkerhet för sina medlemsföretag. Svenska petroleum och biodrivmedels 

institutet (SPBI) arbetar med att ta fram god praxis vid lagring och hantering av 

petroleumprodukter och biodrivmedel. 

Exempel på aktuella lagrum och rekommendationer kring hantering av 

brandfarliga produkter: 

› Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

› Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

› SÄIFS 200:2 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av 

brandfarliga vätskor  

› MSBFS 2018 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 

om cisterner med anslutna rörledningar med brandfarliga vätskor. 

› SPBI 2002 Allmänna skyddsregler vid depåer för petroleumprodukter 

› SPBI 2016 Rekommendationer för begränsning av brandspridning mellan 

depåcisterner 

› SPBI 2011 Rekommendation släckvattenhantering 
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Räddningsinsatser 

För att möjliggöra etablering av verksamheter kopplat till energihamn och 

eventuell processindustri bör infrastruktur för möjligheter att genomföra 

räddningsinsats säkerställas tidigt i planeringen. Det bör planeras för:  

› Två angreppsvägar via land samt möjlighet att angöra från vattensidan.  

› Kör- och uppställningsytor för Räddningstjänstens fordon inom Risholmen.  

› Storskalig vattenförsörjning för kylning och släckning. 

› Möjlighet till omhändertagande av släckvatten.  

› Vägar och ytor för räddningstjänstinsats ska vara säkrade med avseende på 

översvämning. 
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System: 1. Risholmen 

Undersystem: 1. Navigering i hamnbassäng 

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

1.  Passagerarfartyg eller 

RORO/containerfartyg kolliderar 

med lastande/lossande tanker 
 

1.  Ont om plats i hamnbassäng, Hårt väder, 

Hamnbassäng delas med andra pågående 

operationer, Tekniska eller operationella fel 
 

1.  Påverkan på fartyg med brandfarliga vätskor -> Haveri av lastarm -

> Utsläpp av vätska i hamnbassäng -> Brand -> Värmepåverkan på 

omgivningen (sannolik påverkan på det andra fartyget delaktigt i 

kollision) 
 

5 2 K5S2 - - - 

2.  Skada på fartyg med brandfarliga vätskor -> Utsläpp av vätska i 

hamnbassäng -> Miljöpåverkan 
 

- - - 3 1 K3S1 

3.  Skada på fartyg med brandfarliga vätskor -> Utsläpp av vätska i 

hamnbassäng -> Brand -> Värmepåverkan på omgivningen 

(sannolik påverkan på det andra fartyget delaktigt i kollision) 
 

5 1 K5S1 - - - 

4.  Påverkan på fartyg med brandfarliga gaser -> Haveri av lastarm -> 

Utsläpp av gas i hamnbassäng -> Gasmolnsbrand eller explosion 

(sannolik påverkan på det andra fartyget delaktigt i kollision) 
 

5 2 K5S2 - - - 

5.  Mekanisk skada på passagerarfartyg eller RORO/containerfartyg 
 3 3 K3S3 - - - 

2.  Kollision mellan 

passagerarfartyg eller 

RORO/containerfartyg 
 

1.  Ont om plats i hamnbassäng, Hårt väder, 

Hamnbassäng delas med andra pågående 

operationer, Tekniska eller operationella fel 
 

1.  Mekanisk skada på passagerarfartyg eller RORO/containerfartyg 
 

3 3 K3S3 - - - 

3.  Tanker kolliderar med kaj 
 

1.  Ont om plats i hamnbassäng, Hårt väder, 

Hamnbassäng delas med andra pågående 

operationer, Tekniska eller operationella fel 
 

1.  Skada på fartyg med brandfarliga vätskor -> Utsläpp av vätska i 

hamnbassäng -> Brand -> Värmepåverkan på omgivningen -> 

Potentiellt stor påverkan på omgivningen (RoRo terminal och 

Arendal) 
 

5 1 K5S1 - - - 

2.  Skada på fartyg med brandfarliga vätskor -> Utsläpp av vätska i 

hamnbassäng -> Miljöpåverkan 
 

- - - 3 1 K3S1 

3.  Skada på fartyg med brandfarliga vätskor -> Utsläpp av vätska i 

hamnbassäng -> Brand -> Värmepåverkan på omgivningen 

(sannolik påverkan på det andra fartyget delaktigt i kollision) 
 

5 1 K5S1 - - - 
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System: 1. Risholmen 

Undersystem: 1. Navigering i hamnbassäng 

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

4.  Skada på fartyg med brandfarliga gaser -> Utsläpp av gas i 

hamnbassäng -> Gasmolnsbrand eller explosion -> Potentiellt stor 

påverkan på omgivningen (RoRo terminal och Arendal) 
 

5 1 K5S1 - - - 

4.  Passagerarfartyg eller 

RORO/containerfartyg kolliderar 

med kaj 

 
 

1.  Ont om plats i hamnbassäng, Hårt väder, 

Hamnbassäng delas med andra pågående 

operationer, Tekniska eller operationella fel 
 

1.  Mekanisk skada på passagerarfartyg eller RORO/containerfartyg 
 

3 3 K3S3 - - - 

 

System: 1. Risholmen 

Undersystem: 2. Lossning/lastning vid kaj 

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

1.  Slang- eller lastarmshaveri  
 

1.  Otillåtet stort fartygs rörelse (hårt väder etc.), 

mekaniskt haveri på grund av slitage, 

mekaniskt haveri på grund av processtörning i 

anläggning (t.ex. tryckslag) 
 

1.  Slang eller lastarm havererar -> Stort utsläpp av vätska vid kaj -> 

Brand -> Värmepåverkan på omgivningen 
 

5 2 K5S2 - - - 

2.  Slang eller lastarm havererar -> Stort utsläpp av vätska vid kaj -> 

Miljöpåverkan 
 

- - - 3 2 K3S2 

3.  Slang eller lastarm havererar -> Stort utsläpp av gas vid kaj -> 

Gasmolnsbrand eller explosion (gasmoln kan driva innan 

antändning/explosion) -> Potentiellt stor påverkan på omgivningen 

(RoRo terminal och Arendal) 
 

5 2 K5S2 - - - 

2.  Mindre läckage från slang eller 

lastarm  
 

1.  Flänsläckage, snabbfrånkoppling med 

nedstängning 
 

1.  Mindre utsläpp av vätska vid kaj -> Brand -> Värmepåverkan på 

omgivningen 
 

1 4 K1S4 - - - 

2.  Mindre utsläpp av vätska vid kaj -> Miljöpåverkan 
 

- - - 2 4 K2S4 
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System: 1. Risholmen 

Undersystem: 2. Lossning/lastning vid kaj 

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

3.  Mindre utsläpp av gas vid kaj -> Gasmolnsbrand eller explosion -> 

Lokal påverkan 
 

1 4 K1S4 - - - 

3.  Brand på fartyg under 

lossning/lastning 
 

1.  Processtörning eller mekaniskt haveri på 

fartyg 
 

1.  Brand i fartyg lastat med brandfarlig vätska -> Värmepåverkan på 

omgivningen 
 

4 2 K4S2 - - - 

2.  Brand i fartyg lastat med brandfarlig gas -> Värme- alternativt 

tryckpåverkan på omgivningen 
 

5 1 K5S1 - - - 

 

System: 1. Risholmen 

Undersystem: 3. Lagring/intern rundpumpning mm.  

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

1.  Läckage av produkt 
 

1.  Processtörning, mekaniskt haveri, mekanisk 

skada på rörledning (påkörning)  
 

1.  Utsläpp av vätska -> Brand inom anläggningen (bedöms mest 

sannolikt leda till lokal värmepåverkan) 
 

1 3 K1S3 - - - 

2.  Utsläpp av vätska -> Mindre miljöpåverkan  
 

- - - 3 1 K3S1 

3.  Utsläpp av gas -> Gasmolnsbrand eller explosion -> Eskalerande 

brand -> Potentiellt stor påverkan på omgivningen  
 

4 2 K4S2 - - - 

2.  Cisternbrand 
 

1.  Processtörning eller mekaniskt haveri  
 

1.  Brand begränsad till en cistern -> Liten/ingen konsekvens utanför 

anläggningen 
 

1 2 K1S2 - - - 

3.  Brand i invallning (eskalerande 

händelse) 
 

1.  Brand i cistern eller på grund av annat utsläpp 

sprider sig inom invallningen, överfyllnad 

cistern 
 

1.  Brand i på stor yta inom invallning -> Liten/ingen konsekvens 

utanför anläggningen 
 

2 1 K2S1 - - - 

4.  Cisternhaveri 
 

1.  Mekanisk skada på cistern 
 

1.  Mycket stort utsläpp av brandfarlig vätska -> Storskalig brand 

(möjligtvis i hamnbassäng)  
 

2 1 K2S1 - - - 
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System: 1. Risholmen 

Undersystem: 3. Lagring/intern rundpumpning mm.  

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

2.  Mycket stort utsläpp av brandfarlig vätska ->Miljöpåverkan 
 

- - - 1 1 K1S1 

 

System: 1. Risholmen 

Undersystem: 4. Import/export via pipeline 

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

1.  Läckage av produkt 
 

1.  Processtörning, mekanisk skada på 

rörledning (påkörning), brand i närliggande 

anläggning eller pipeline 
 

1.  Utsläpp av vätska -> Brand 
 2 2 K2S2 - - - 

2.  Utsläpp av vätska -> Miljöpåverkan -> Potentiellt påverkan på 

Torsviken Natura 2000 område (ingen stor skillnad mot idag på 

grund av befintlig pipeline) 
 

- - - 3 2 K3S2 

3.  Utsläpp av gas -> Gasmolnsbrand eller jetbrand -> Potentiellt 

påverkan på omgivningen (Arendal) 
 

3 2 K3S2 - - - 

2.  Pipeline havererar 
 

1.  Processtörning, mekaniskt haveri, mekanisk 

skada på rörledning (påkörning), brand i 

närliggande anläggning eller pipeline, 

sabotage  
 

1.  Utsläpp av vätska -> Brand -> Potentiellt stor påverkan på 

omgivningen (Arendal) 
 

3 1 K3S1 - - - 

2.  Utsläpp av vätska -> Miljöpåverkan -> Potentiellt påverkan på 

Torsviken Natura 2000 område (ingen stor skillnad mot idag på 

grund av befintlig pipeline) 
 

- - - 5 1 K5S1 

3.  Utsläpp av gas -> Gasmolnsbrand eller explosion -> Eskalerande 

brand -> Potentiellt stor påverkan på omgivningen (Arendal) 
 

5 1 K5S1 - - - 
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System: 1. Risholmen 

Undersystem: 5. Externa verksamheter 

Skadehändelse Orsak Konsekvens 

Hälsa Miljö 

K S 
Risk 

Ranking 
K S 

Risk 

Ranking 

1.  Olycka i Torshamnen 
 

1.  Processtörning, eskalerande händelse vid 

Torshamnen 
 

1.  Brand i Torshamnen eller i anslutning till denna -> Påverkan på 

energihamn på Risholmen 
 

2 1 K2S1 - - - 

2.  Stor brand i Torshamnen eller i anslutning till denna -> Påverkan på 

3:e person i västra Arendal (ex. rökpåverkan) 
 

2 1 K2S1 - - - 

2.  Olycka Preem raffinaderi 
 

1.  Processtörning, eskalerande händelse på 

Preem  
 

1.  Brand eller explosion på Preems raffinaderi -> Påverkan på 

energihamn på Risholmen 
 

2 1 K2S1 - - - 

2.  Brand eller explosion på Preems raffinaderi -> Påverkan på 3:e 

person i västra Arendal 
 

3 2 K3S2 - - - 

3.  Olycka i ny lageranläggning 

norra Risholmen 
 

1.  Processtörning, eskalerande händelse 
 

1.  Cistern eller invallningsbrand i lagringsanläggning Norra Risholmen 

-> Påverkan på energihamn på Risholmen 
 

2 1 K2S1 - - - 

2.  Cistern- eller invallningsbrand i lagringsanläggning Norra 

Risholmen -> Påverkan på 3:e person i västra Arendal 
 

2 1 K2S1 - - - 

4.  Olycka på ny RoRo-terminal 

eller containerhamn (farligt 

godstransporter) 
 

1.  Kollision, brand, läckage 
 

1.  Explosion eller brand på RoRo- eller containerfartyg eller i 

samband med lossnig/lastning av detsamma -> Värme- eller 

tryckpåverkan på lastande/lossande fartyg  
 

2 1 K2S1 - - - 

2.  Farligt godsolycka vid hantering i containerhamn -> Skada på 3:e 

person i västra Arendal 
 

5 1 K5S1 - - - 

5.  Olycka AGA acetylenfabrik 
 

1.  Processtörning, eskalerande händelse 
 

1.  Påverkan på energihamn på Risholmen 
 1 1 K1S1 - - - 

2.  Utsläpp av gasol eller acetylen -> Brand eller explosion på 

anläggning -> Skada på 3:e person i västra Arendal 
 

4 1 K4S1 - - - 

6.  Översvämning av 

Hjärtholmsvägen 
 

1.  Höga vattennivåer 
 

1.  Åtkomst för personal och Räddnignstjänst begränsas 
 

   - - - 
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Bilaga B Konsekvensberäkningar 

Nedan följer en beskrivning av de antaganden och överväganden som gjorts för 

beräkning av konsekvensavstånd utöver de generella antaganden som 

presenteras i kapitel 5. 

B.1 Lastarmsbrott vid lastning/lossning på kaj 1 

Scenariot modelleras som en trycktank med tillhörande slang  på vilken ett 

slangbrott sker. Utsläpp på grund av lastarmsbrottet antas pågå i 60 sekunder 

under vilket följande sker: detektering av läckage, aktivering av ESD 

(Emergency Shut Down) samt stängning av ESD-ventil. Antagandet om 

utsläppstid bedöms konservativt.  

Total utsläppsvolym antas baserat på ett antaget flöde av 3500 m³/h vilket 

innebär att 58 m³ bensin läcker ut under den tid utsläppet pågå. Verklig 

utsläppsvolym är beroende av flöde vid lossning/lastning. Flödet är inte känd vid 

tillfället för denna rapport, men som en jämförelse kan nämnas att Aframax har 

en pumpkapacitet på 2500-3000 m³/h och Suezmax 3700-4000 m³/h, baserat 

på data från shipping bolaget Minerva Marine som äger ett stort antal Aframax 

och Suezmax (Minerva Marine, 2019).  

Efterföljande brand har därefter modellerats som pölbrand med sen antändning 

och med tidig antändning. 

B.2 Lastarmsbrott vid lastning/lossning på kaj 2 

Samma antaganden och modelleringsmetod har använts för utsläpp på kaj 2 

som för kaj 1. Endast utsläppspunkten skiljer sig mellan de två scenariona.  

B.3 Cisternbrand 

Cisternbrand har modellerats som en pölbrand. Cisternens diameter har antagits 

vara 33 m och höjden 16,5 m vilket ger en cisternvolym om ca 14 100 m³. 

Cisternvolymen är baserad på tidigare projekt COWI genomfört för depåer i 

bland annat Helsingborg och Västerås. 

B.4 Brand i invallning 

Brand i invallning är modellerad som en cisternkollaps inom en invallning. 

Invallningen storlek är baserad på en cisternvolym om 14100 m³ och en 

invallningshöjd på 2 meter. Då volymen i cisternen + 10% skall rymmas i 

invallningen antas invallningens area vara 8000 m². Det är inte möjligt att i 

PHAST att själv välja invallningsform varför invallningen inte följer den geometri 

som angivits i kartunderlaget i figuren.  
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B.5 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys har utförts för följande parametrar:  

› Ämne för modellering av bensin 

› Höjd över marknivå på vilken värmestrålningen mäts 

› Utsläppt volym vid slangbrott 

B.5.1 Ämne för modellering av bensin 

Bensin består av en blandning av olika flytande kolväten med 5 till 10 

kolatomer. Den exakta sammansättningen beror av vilken råolja som raffinerats, 

vilket raffinaderi som producerat bensinen och oktantal. Det går därför inte att 

definiera bensin exakt. I Figur B-1 jämförs konsekvensen för en pölbrand med 

tidig antändning med avseende på om bensinen antas bestå av 100% hexan 

eller 100% oktan. Skillnaden i konsekvens bedöms inte vara signifikant. 

 

Figur B-1. Känslighetsanalys med avseende på ämne för modellering av bensininnehåll. 

Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D.  

B.5.2 Höjd över marknivå på vilken värmestrålningen mäts 

Strålningen från en brand varierar med höjden, dels på grund av flammans höjd 

men också beroende på hur vinden påverkar flammans lutning på olika höjder. I 

Figur B-2 jämförs konsekvensen för en pölbrand med tidig antändning på 2 

respektive 15 m höjd över marknivån. Skillnaden i konsekvens bedöms inte vara 

signifikant.  

 

Hexan Oktan 
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Figur B-2. Känslighetsanalys med avseende på den höjd där värmestrålningsnivån mäts. 

Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 kW/m² men för olika 

väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 m/s och Pasquillklass 

F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och Pasquillklass D. 

B.5.3 Utsläppt volym vid lastarmsbrott 

Utsläppt volym vid lastarmsbrott är beroende bland annat av flödet vid 

tidpunkten för olyckan, hur olyckan utvecklas, tid att stoppa flödet etc. och är 

därför mycket osäkra. En känslighetsberäkning med avseende på 

utsläppsmängd presenteras i Figur B-3, Figur B-4 och Figur B-5.  

I Figur B-3 och Figur B-4 presenteras pölbrand med sen antändning respektive 

pölbrand med tidig antändning för ett 29 m³ och ett 58 m³ stort utsläpp. 

Utsläppsmängden motsvarar maximalt pumpflöde på en pump med 30 

respektive 60 sek ESD. Utsläppsmängden bedöms ha en stor betydelse för 

konsekvensområdet.  

 

 

 

15 m 2 m 
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Figur B-3. Jämförelse av konsekvens 3 kW/m² för pölbrand med sen antändning vid ett 

utsläpp av 29 m³ och 58 m³. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 

kW/m² men för olika väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 

m/s och Pasquillklass F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och 

Pasquillklass D. 

 

Figur B-4. Jämförelse av konsekvens 3 kW/m² för pölbrand med tidig antändning vid ett 

utsläpp av 29 m³ och 58 m³. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 

kW/m² men för olika väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 

m/s och Pasquillklass F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och 

Pasquillklass D. 

I Figur B-5 presenteras konsekvensområdet för en pölbrand med tidig 

antändning vid ett utsläpp av 100 m³ brandfarlig vätska.  

29 m³  58 m³  

29 m³  58 m³  
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Figur B-5. Jämförelse av konsekvens 3 kW/m² för pölbrand med tidig antändning vid ett 

utsläpp av 100 m³ och 58 m³. Både blå och röd ring representerar en strålningsnivå om 3 

kW/m² men för olika väderbetingelser. Blå ring representerar konsekvensavståndet vid 2 

m/s och Pasquillklass F. Röd ring representerar konsekvensavståndet vid 10 m/s och 

Pasquillklass D. 

  

100 m³  58 m³  
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Bilaga C Bedömningar avseende 
navigationsförutsättningar 

Kommentarer kring Ny 
oljehamn vid Risholmen 
Navigatoriska förutsättningar 

 

Peter Ottosson 2019-03-28 

      

 

 

 

 

 

Vid ett möte på COWI 2019-01-26 diskuterades de navigatoriska 

förutsättningarna för en ny oljehamn öster om Risholmen med utformning som 

visas i Figur 1 på nästkommande sida. 
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Inledning 

 

Figur 1 Förslag på ny oljeterminal vid Risholmen 

 

Förslaget omfattar i första hand två lägen för tankfartyg (1 och 2 i Figur 2) men 

även nya kajer för Ropaxfartyg och kryssningsfartyg vid den befintliga 

kryssningskajen (3, 4 och 5 i Figur2). Oljeterminalen är tänkt att ta emot dels 

Aframaxfartyg och dels Suezmaxfartyg. 

 

Aframax: Tanker med en dödvikt på upp till 120 000 ton, bredd på 42-44m och 

en längd på ca 245 m. 

Suezmax: Största fartyg som kan passera Suezkanalen. Det har en dödvikt på 

ca 160 000 ton, en bredd på ca 50 m. 

Vid mötet diskuterades ett antal aspekter: 
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Manövrering 
Den föreslagna layouten tillåter inte någon vändning av fartyg inne i hamnen 

utan detta måste ske i inloppet, så mycket som möjligt utanför den stora 

farleden in mot Göteborg, t.ex. som visas i 2 (vändcirkeln). Detta dels för att 

inte störa övrig trafik ut och in till Göteborg, men även för att minska riskerna 

för kollision. Förtöjda tankfartyg vid Lägena 1 och 2 kommer frekvent att 

passeras av backande Ropaxfartyg och emellanåt av backande kryssningsfartyg. 

Tankfartygen assisteras alltid av minst en, sannolikt två bogserbåtar vid in-och 

uttagning. Detsamma gäller de Ropaxfartyg som även idag mer frekvent angör 

hamnen. Deras behov av assistans kommer sannolikt inte att förändras i den 

föreslagna hamnen. Kryssningsfartyg angör oftast utan bogserbåtsassistans men 

kan vid höga vindhastigheter assisteras av en bogserbåt.  

 

Vid en simuleringsstudie som för närvarande genomförs avseende den nya kajen 

på östra sidan (Läge 7 i Figur 2) har framkommit synpunkter om att eventuellt 

lägga vändcirkeln längre västerut för att underlätta intagning av fartyg i 

sydvästliga och västliga vindar. Detta kan möjligen försvåras av den föreslagna 

hamnlayouten. 

 

Hamnen är förhållandevis utsatt för speciellt sydliga, sydvästliga och västliga 

vindar, dvs de som är mest frekventa. Vidare kan strömhastigheten ute i den 

stora farleden vara upp mot 0.5 knop (sett som medelvärde över fartygens 

djupgående). Då denna ström avtar längre in mot Arendal och Risholmen utsätts 

de manövrerande fartygen för strömgradienter som kan generera stora 

girmoment. 
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Figur 2 Hamnskiss 

 

Förutsatt att en Suezmax ligger förtöjd i det yttre läget i oljeterminalen (Läge 1) 

och ett containerfartyg på motstående sida i Arendalshamnen och att hänsyn tas 

till en säkerhetszon (EX zon) på 25 m blir den tillgängliga farledsbredden ca 195 

m. Ett backande kryssningsfartyg med 5 knops fart kan ha en vindgenererad 

driftvinkel på upp till 10° vid en sidvind på 10 m/s. Detta innebär en svepbredd 

på ca 80-90 m för ett 300 m långt fartyg. Kryssningsfartyget är dock normalt 

försett med kraftfulla tvärpropellrar och effektiva roder som kan minska denna 

svepbredd. Den tillgängliga farledsbredden på 195 m bedöms ur ren 

manöversynpunkt därför vara tillräckligt för en normalt säker hantering av 

anländande kryssningsfartyg såväl som övriga fartyg assisterade på lämpligt 

sätt av bogserbåtar.  
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Figur 2 Exempel på scenario med Aframax assisterat av två bogserbåtar under 

insegling 

 

En ökning av den tillgängliga farledsbredden med 50 m, från 195 till 245 m, 

skulle sannolikt öka säkerheten något om än inte dramatiskt. Vid ett eventuellt 

felscenario kan det möjligen erbjuda lite längre tid för åtgärder och därmed 

minska konsekvensen. 

 

Möjligen bör det inre oljeläget, Läge 2, vridas något och flyttas in närmare mot 

kajen. Detta skulle då bättre öppna upp för manövrering av Ropaxfartyg till det 

nya Läge 3. Idag är tillgänglig bredd i rännan in till Arendalshamnen ca 180 m, 

dvs något mindre än den i den föreslagna nya hamnen. 

 

Den utbyggda ”kajklacken” vid aktern på Suezmaxfartyget kan utgöra en risk för 

kontakt med fartygets akter vid angöring, varför denna rekommenderas att tas 

bort. 

 

Förtöjning 
Riktningen på kajlägena i den föreslagna oljeterminalen är kanske oundviklig av 

geografiska eller andra skäl, men det bör påpekas att den är något olycklig ur 

vindsynpunkt. De förhärskande vindarna är sydvästliga och västliga vilket vid 

kajangöring och förtöjning innebär mer eller mindre ren sidvind och därmed 

maximala vindpåkänningar. En ballastad Suezmax kan ha en vindarea på ca 

6 000 m2, vilket i 20 m/s vindhastighet ger en kraft på ca 130-140 ton. 

En annan effekt som också bör beaktas är de interaktionseffekter som 

passerande fartyg kan generera på de förtöjda tankfartygen. Kryssningsfartyget 

kan mycket väl tänkas hålla en fart på upp till 4-5 knop vid denna passage. 

Detta kan då generera sug- och tryckkrafter på de förtöjda fartygen och därmed 
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orsak påtagliga rörelser hos dessa med åtföljande kraftökningar i förtöjningar 

och lastarmar. Detta kan möjligen förorsaka driftstopp. 

 

Risker 
Manöverförutsättningarna i den föreslagna hamnen är, som ovan diskuterats, 

sannolikt inte större än i den befintliga, men konsekvenserna av en olycka kan, 

med tanke på oljelast, vara större. Exempel på situationer som kan inträffa är: 
• Passerande fartyg som, till följd av t.ex. roderhaveri eller bortfall av 

tvärpropeller, seglar in i förtöjd oljetanker. 

• Bogserlina går av vid angöring och kan generera kollision. 

 

Slutsatser 
• Generellt kommer den nya energihamnen att innebära mer trafik i 

farleden in till den och till Arendalshamnen. Byggandet av en ny 

containerkaj på östra sidan kommer sannolikt att innebära ytterligare 

trafikökning, vilket möjligen kan leda till tillfälliga driftstopp.  

 

• Manövrering av de aktuella fartygen bör dock kunna ske med samma 

säkerhet som sker idag. Den tillgängliga farledsbredden vid de sydliga 

lägena (mellan 1 och 7 i Figur2) är något större än den är idag (in till 

den befintliga Arendalshamnen).  

• Konsekvenserna av ett skadefall har, med tanke på oljelast, en större 
potential i det nya förslaget jämfört med situationen idag.  

• Restriktioner avseende vindar kan bli aktuella. Lastning och lossning i 

den nya energihamnen kan eventuellt påverkas av övrig trafik till/från 

hamnen. T.ex kan, som ovan nämnts, passerande fartyg ge upphov till 

interaktionseffekter som kan påverka detta.   

 

• Vid den nya kajen i Arendalshamnen kommer containerfartyg att ligga 

förtöjda för lastning och lossning. Detta innebär kranarmar som sticker 

ut upp mot 10 m utanför de förtöjda fartygen. Om dessa behöver toppas 

för att ge ökat utrymme åt eventuellt anlöpande fartyg till energihamnen 

(viket dock inte är säkert) kan det innebära driftstopp i 

containerterminalen. 

 

• Det bör påpekas att alla ovan nämnda kommentarer är baserade på mer 

eller mindre subjektiva bedömningar. Därför rekommenderas att 

simuleringsstudier avseende både manövrering och förtöjning 

genomförs. 
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Bilaga D Skyddsåtgärder med avseende på 
olyckor med farligt gods 

Nedanstående beskrivning av möjliga säkerhetshöjande åtgärder utgår 

framförallt ifrån den skrift som Räddningsverket (idag MSB) gavs ut år 2006, 

(Räddningsverket, 2006) I detta kapitel presenteras en genomgång av möjliga 

åtgärder som kan komma att bli aktuella för att hantera risker med farligt 

godstransporter. 

Identifieringen av säkerhetshöjande åtgärder i Räddningsverkets (2006) skrift 

har utgått från identifierade skadehändelser. Skadehändelserna som identifierats 

är de konsekvenser som fordonsolyckor, översvämning, explosioner, ras, 

väderfenomen, spridning i luft/mark/vatten, fall (till lägre plan) och bränder 

orsakar. Skadehändelserna omfattar därför fler skadehändelser än de som kan 

uppstå till följd av en olycka med farligt gods. I tabell D-1 presenteras den tabell 

som återfinns i Räddningsverkets (2006) skrift) över säkerhetshöjande åtgärder. 

Tabell D-1 ska läsas så att man går in vid en viss riskkälla, t.ex. avåkning av 

vägfordon för att hitta de identifierade åtgärder som eventuellt kan vara 

lämpliga för att öka säkerheten. Följande åtgärder kan värderats ur kostnad-

nytta synpunkt: 

1 Dike 

2 Vall 

3 Mur/plank 

4 Skyddsavstånd 

5 Disposition av planområde 

6 Disposition av byggnad 

7 Placering av friskluftsintag  

8 Förstärkning av stomme/fasad 

9 Begränsning av fönsterarea (t.ex. max 15 %, även ”inga fönster”) 

10 Ej öppningsbara fönster 

11 Brandskyddad fasad 
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Tabell D-1. Kategorisering av skadehändelser och riskreducerande åtgärder. (Räddningsverket, 2006) 
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D.1 Dike 

Åtgärden innebär att ett dike anordnas för att samla upp utsläpp eller 

dagvatten. Diket anordnas vanligen i anslutning till vägar och järnvägar, men 

kan även finnas i åkermark och runt industrier. Genom att diket samlar upp 

utsläppta vätskor har åtgärden effekt även mot pölbränder.  

Säkerhetspåverkan 

› Åtgärden reducerar även konsekvensen av ett vätskeutsläpp som kan ge en 

pölbrand, då pölens utbredning koncentreras till diket. 

› Åtgärden är till viss del oberoende av insats från räddningstjänsten. Vid 

stora utsläpp kan räddningstjänstens insats i form av pumpning av vätska 

dock vara nödvändig 

› Åtgärden har hög tillförlitlighet och ett mycket lågt behov av kontroll och 

nyinvesteringar. Åtgärden kan kräva underhåll i form av rensning av diken, 

då de lätt växer igen. 

Andra aspekter 

› Åtgärden kan innebära en merkostnad. 

› Åtgärden innebär små begränsningar vid utformning av detaljplaneområdet. 

Osäkerheten ligger i omfattningen av exempelvis den utflytande volymen. 

Kommentarer 

› Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd för att minska utbredning av 

vätskeutsläpp och reducera storleken på de pölbränder som kan 

uppkomma. 

› Generellt lämplig att reglera med detaljplan främst inom allmän plats. 
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D.2 Vall 

Åtgärden innebär att jordmassor placeras så att en vall bildas som en fysisk 

barriär mellan ett risk- och skyddsobjekt.  

Säkerhetspåverkan 

› Vall innebär en fysisk barriär som kan förhindra fordon, bränder eller vatten 

att passera. Vallen leder till ”mjukare” kollision, och förhindrar påkörning av 

byggnad/personer vid en eventuell avåkning. Detta gäller både väg och 

järnväg. Vallen tjänar även som en avgränsning vid eventuella utsläpp av 

vätskor och därmed begränsas både storlek och bildandet av pölar. Detta 

innebär begränsade bränder. I händelse av olycka nära marken med 

utsläpp som sprids i luften kan i vissa fall koncentrationerna förväntas 

minska till cirka hälften på andra sidan vallen. 

› Åtgärden kan minska konsekvenser vid fordonsolyckor. 

› Utsläpp till följd av avåkningar blir relativt enkla att ta hand om, brand-

spridning från eventuella pölbränder kan sannolikt förhindras. 

› Åtgärden kan skydda mot tryckvåg vid explosion. 

› Åtgärden kräver ingen skötsel för att den säkerhetshöjande effekten ska 

bestå. 

› Kan ge räddningstjänsten problem med tillgängligheten till t.ex. 

spårområde. 

› Hög tillförlitlighet. Väl genomförd är det sannolikt att åtgärden finns kvar 

och fungerar över en längre tidsperiod. 

Andra aspekter 

› Priset för en vall kan vara ca 5 000-20 000 kr/löpmeter beroende på 

tillgänglighet av massor. 

› Yta måste avsättas till vallen. Vallen påverkar landskapsbilden. 

› Åtgärden har även andra effekter, t.ex. bullerdämpande och 

insynsskyddande. 

› Åtgärden kan kombineras med plantering för att förhindra att den används 

på olämpligt sätt som t.ex. pulkabacke. 

› Ansvar: få inblandade aktörer. 
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Kommentarer 

› Åtgärden är generellt sett lämplig som säkerhetsåtgärd eftersom vallens 

utformning är enkel att beskriva. Vallens höjd och utbredning bör anges för 

att säkerställa effekterna. 

› Generellt sett lämplig att reglera med detaljplan främst inom allmän plats.  

› Om åtgärden införs längs väg eller järnväg bör det beaktas vem som får 

ansvar för uppförande och underhåll.  

› Åtgärden innebär i praktiken alltid ett skyddsavstånd. 

D.3 Mur/plank 

Åtgärden innebär att en tät konstruktion uppförs som barriär mellan risk- och 

skyddsobjekt. Nedan beskrivs åtgärden med utgångspunkt från en mur/ett 

plank, cirka två meter hög. Åtgärden kan minska sannolikheten för 

fordonsolyckor. Den kan lindra konsekvenserna vid översvämning (försvårar 

utbredning av vätskor) och explosioner (absorberar splitter på låg höjd). Minskar 

exponeringen för strålning från bränder och utsläpp i luften. 

Säkerhetspåverkan 

› I huvudsak passiv och tillförlitlig åtgärd. 

› Åtgärden kan vara lämplig som skydd vid t.ex. förhöjd risk för pölbrand.  

› Mur/plank ska utformas så att den inte lockar till klättring, balansgång eller 

annan lek för barn.  

› Kan behöva stöttning och förstärkt grundläggning för att fungera vid 

översvämning/hindra vätska att ta sig förbi barriären. 

› Kan reducera exponeringen till följd av olycka t.ex. tryckvåg. 

Andra aspekter 

› Mur kan kosta mellan ca 1 000 och 3 000 kr per m2. En två meter hög mur 

kostar då ca 2 000-6 000 kr/löpmeter. Bullerplank kan kosta mellan ca 1 

000 och 3 000 kr per löpmeter (cirka två meter högt).  

› Vid placering på allmän plats utgör muren en begränsning av 

framkomligheten för allmänheten. 

› Bullerdämpande och kan hindra sikt beroende på utformning. 

› Få inblandade aktörer. 
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Kommentarer 

› Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd. 

› Generellt lämplig att reglera med detaljplan dels då plankets/murens 

utformning och utbredning är enkel att beskriva. 

D.4 Skyddsavstånd 

Åtgärden innebär att skyddsobjekt inte får placeras inom ett visst avstånd från 

en riskkälla. En separering av riskkälla och skyddsobjekt erhålls. Detta innebär 

att sannolikheten för att en olycka ska leda till skada i händelse av brand, 

explosion eller utsläpp av giftiga ämnen reduceras. Inom ett skyddsavstånd kan 

mindre störningskänsliga verksamheter finnas. Se kapitel C.5 Disposition av 

planområde i denna bilaga. 

Säkerhetspåverkan 

› Passiv åtgärd, fungerar oberoende av andra åtgärder. 

› Underlättar räddningstjänstens insats; är tydlig, skapar plats för räddnings-

arbete. 

› Hög tillförlitlighet. Viss sannolikhet finns att marken börjar användas till 

något den inte var avsedd för, men inte varaktigt eller omfattande som 

t.ex. bebyggelse. 

› Åtgärder reducerar konsekvensen kraftigt vid korta skyddsavstånd, men 

effekten avtar med avståndet. 

Andra aspekter 

› Markpriset i exploateringsområden varierar mellan några hundra till 

tusentals kr/m². Vid förtätningar i redan exploaterade områden kan 

markpriset vara högt. 

› Begränsar användning av markområden vilket kan skapa ”döda ytor” som i 

stor skala leder till en utglesning av samhällen. 

› Åtgärden leder också till reduktion av t.ex. buller och luftföroreningar. 

D.5 Disposition av planområde 

Åtgärden innebär att bestämma hur marken som omfattas av detaljplanen får 

användas och bebyggas. Dispositionen berör användning av mark och 

byggnader, placering av byggnader, planteringar, grönområden, gång- och 

cykelvägar, parkeringar, etc. Åtgärden är egentligen ingen ”egen” 

säkerhetsåtgärd utan en kombination av enskilda åtgärder som t.ex. användning 

av mark och skyddsavstånd. Åtgärden kan även innebära att mindre 
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störningskänslig verksamhet placeras som en skärm framför ett skyddsobjekt, 

exempelvis kontorshus framför bostäder. Åtgärden karakteriseras av att genom 

god planering och ett väl disponerat område uppnås skyddseffekter utan att det 

medför några direkta kostnader eller begränsningar. Åtgärden kan skydda mot 

flertalet olyckor såsom explosion, brand, utsläpp till luft och trafikolyckor.  

Säkerhetspåverkan 

› Effektiviteten av åtgärden är relaterad till vilka enskilda delåtgärder som 

disponeringen av planområdet innebär. 

› Byggnadernas användning och begränsning av byggnadsarean medverkar 

indirekt till hur många människor som kommer att vistas i området och 

påverkar därmed den maximala konsekvensen av en olycka. 

Andra aspekter 

› Under förutsättning att planeringsfriheten är stor är kostnaden för 

åtgärderna låg. 

› Begränsar handlingsfriheten vid utformning av planområdet, exempelvis 

genom att en mindre del av området tillåts bebyggas, vilket i sin tur kan 

påverka hur lönsamt projektet blir för exploatören (exempelvis hur många 

bostäder som kan byggas och därefter säljas/hyras ut). 

› Åtgärden kan generellt användas när stor planeringsfrihet råder inom 

detaljplaneområdet.  

Kommentarer 

› Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd eftersom den innebär god planering 

och medför ett naturligt skydd mot flera olyckor. 

› Åtgärden är lämplig att reglera med detaljplan, då precisering av 

användning av mark och byggnader, utformning och placering av 

byggnader och utformning av allmän plats och tomter är vanliga 

bestämmelser. 

D.6 Disposition av byggnad 

Åtgärden innebär hur lokaler inom en byggnad disponeras för att uppnå ett 

skydd mot olyckor. Det handlar t.ex. om placering av samlingslokaler och 

utrymningsvägar. Även balkonger räknas hit, trots att de ofta ligger utanför 

själva byggnaden. Disposition inom byggnad skyddar genom att styra hur 

många personer som exponeras och/eller möjliggöra säker utrymning efter en 

olycka. 
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Säkerhetspåverkan 

› Rätt använd, frigör åtgärden resurser för räddningstjänsten då skadeutfallet 

minskar och utrymning görs möjlig. 

› Åtgärden har hög tillförlitlighet, men kan ”glömmas” bort vid ändring av 

byggnad. Inget behov av underhåll. 

› Åtgärden reducerar konsekvensen av olika typer av bränder då exempelvis 

utrymning möjliggörs till säker sida. 

› Skadeutfallet vid explosioner minskar om samlingslokaler inte placeras intill 
exponerad fasad. 

Andra aspekter 

› Åtgärden innebär ofta ingen direkt kostnad. 

› Stor begränsning av en byggnads användning om lokalerna inte kan 

disponeras fritt.  

› Minskar möjlighet till optimalt/flexibelt utnyttjande av lokaler. 

Kommentarer 

› Generellt lämplig som säkerhetsåtgärd i de fall det handlar om möjlighet till 

säker utrymning. 

› Generellt lämplig att reglera med detaljplan.  

D.7 Placering av friskluftsintag 

Åtgärden innebär att friskluftsintag placeras på oexponerad sida, vanligtvis bort 

från riskkällan och högt upp. Syftet med åtgärden är att, vid utsläpp, minska 

den mängd gas som kommer in i byggnaden via ventilationssystemet.  

Säkerhetspåverkan 

› Åtgärden minskar konsekvensen av utsläpp av brandgaser och andra giftiga 

gaser genom att gasens inträngning i byggnaden minskar. 

› Åtgärden minskar sannolikheten för explosion i en byggnad vid utsläpp av 

brandfarlig gas utomhus. 

› Det kan bildas högre gaskoncentrationer i lä för vinden på den ej 

exponerade sidan. 

› Effekten minskar om det finns öppningar, såsom fönster och dörrar, på den 

exponerade fasaden. 
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› Underhållsbehovet är lågt och åtgärden förväntas fungera väl över tiden. 

Andra aspekter 

› Kostnaden är generellt sett låg under förutsättning att 

ventilationssystemets utformning inte begränsas i övrigt. 

› Möjlighet ur ventilationssynpunkt till optimal placering av 

ventilationskanaler och fläktrum kan minska. 

› Kan även ge skydd mot kontinuerlig exponering av luftföroreningar 

orsakade av fordon om byggnaden är placerad i omedelbar närhet av väg.  

› Många inblandade aktörer, i olika skeden. 

› Fläktar på ”oexponerad sida” kan komma i konflikt med ”tyst sida” 

avseendebuller. 

D.8 Förstärkning av stomme/fasad 

Åtgärden innebär att byggnad, eller del av byggnad, utförs med fasad och 

stomme som ska kunna motstå tryckökningar motsvarande exempelvis viss 

explosion. Utförandet ska ge skydd mot fortskridande ras och stå emot 

påkörning (fordon mot byggnad). 

Säkerhetspåverkan 

› Åtgärden är konsekvensreducerande. Vid tryck mindre än designtrycket är 

sannolikheten för fortskridande ras av byggnaden liten.  

› Åtgärden har genomsnittlig tillförlitlighet. 

› Mycket låga krav på kontroll. 

› Effektiviteten bedöms som genomsnittlig. Den kommer att minska 

sannolikheten för större byggnadsras med riktigt stora konsekvenser och 

risk till ytterligare olyckor. 

› Åtgärden är oberoende av insats från räddningstjänsten. 

Andra aspekter 

› Tyngre konstruktion av stomme och fasad. 

› Dyrare utförande. 

› Skador kan trots åtgärden uppkomma på människor till följd av 

tryckstegring och splitter. 
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Kommentarer 

› Kan vara lämplig som säkerhetsåtgärd beroende på dimensionering av 

fasaden. 

› Generellt lämplig att reglera med detaljplan i de fall förutsättningarna är väl 

kända. 

D.9 Begränsning av fönsterarea 

Åtgärden innebär att fönsterarean (inklusive så kallad öppningskomplettering, 

t.ex. dörr, port, glasparti) i en fasad begränsas, t.ex. till 15 procent av 

fasadarean. Även fasad helt utan fönster/öppningar ingår. 

Säkerhetspåverkan 

› Med färre öppningar minskas den svagaste konstruktionsdelen i fasad. 

Åtgärden är konsekvensreducerande. 

› Vid explosioner minskas exponeringen för såväl splitter som tryckvåg och 

föremål. Åtgärden är därför verksam såväl utanför som inuti byggnaden. 

› Vid utsläpp som sprids i luften förväntas det diffusa inläckaget i byggnader 

minska. 

› Effektiviteten bedöms som mycket låg. Mindre antal eller storlek på fönster 

utesluter inte öppna fönster som kan medföra att föroreningar tränger in, 

och skyddet mot explosioner innebär enbart en minskad sannolikhet för 

direkt påverkan av splitter eller föremål i eller utanför byggnaden.  

› Tillförlitligheten bedöms som hög. Åtgärden är oberoende av 

räddningstjänsten. 

Andra aspekter 

› Begränsning av fönsterarea på en fasad kan innebära fler fönster på en 

annan fasad. 

› Åtgärden innebär begränsningar som kan ge sämre planlösningar då del av 

byggnad inte har dagsljus eller ett begränsat dagsljus och därmed sämre 

inomhusmiljö. Exempelvis kan det vara svårt att skapa genomgående 

lägenheter. 

› Tät fasad reducerar buller bättre än fasad med fönster. 

Kommentarer 

› Kan vara tveksam som säkerhetsåtgärd, beroende på att effektiviteten 

bedöms som mycket låg. 
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› Åtgärden kan komma i konflikt med önskemål om byggnadens yttre 

gestaltning. 

› Åtgärden bör införas som en funktionsbaserad bestämmelse eftersom 

fasad, fönster och ventilation ska fungera ihop. 

D.10 Ej öppningsbara fönster 

Åtgärden innebär att fasad förses med icke öppningsbara fönster, dvs. att 

fönster utformas som fasta partier. 

Säkerhetspåverkan 

› Åtgärden är verksam mot föroreningar som sprids i luft. Inläckaget i 

byggnaden förväntas minska, vilket medför lägre exponering och minskade 

konsekvenser. 

› Effektiviteten bedöms som låg i jämförelsen med öppningsbara fönster. Det 

är inte realistiskt att göra alla fönster i en byggnad icke öppningsbara, utan 

bara för en fasad eller två. Effektiviteten beror på skillnaden i inläckage i 

byggnad beroende på vindhastighet, vindriktning och, framför allt, hur 

byggnaden påverkar strömningen och eventuellt skapar turbulens. 

› Åtgärden har ganska hög tillförlitlighet. Viss sannolikhet finns att skyddet 

försämras om åtgärden ”glöms bort”, t.ex. vid renoveringar (byte av 

fönster-partier, fasadåtgärder etc.). 

Andra aspekter 

› Inga kostnader beräknas tillkomma för projektering eller utförande 

avseende själva fönsterkostnaden.  

› Åtgärden medför stora begränsningar vad det gäller fönsterputsning 

framförallt i bostäder, men även i exempelvis kontor.  

› Om fönsterputsning ska vara möjlig måste fönster som öppnas med 

nyckel/verktyg jämställas med icke öppningsbara fönster för att kunna 

användas i bostäder. Åtgärdens tillförlitlighet blir då mycket lägre. 

› Åtgärden ses som begränsande utifrån perspektivet att personer gärna vill 

kunna öppna fönster för vädring och för att kunna kalla på hjälp i en 

nödsituation. 

› Åtgärden minskar exponeringsrisker mellan t.ex. kontor/bostäder och 

brandfarliga eller explosiva varor. 
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Kommentarer 

› Eventuellt lämplig som säkerhetsåtgärd, beroende på att effektiviteten 

bedöms som mycket låg. Ansvarsfrågan är otydlig och begränsningen är 

relativt stor. 

› Åtgärden bör införas som en funktionsbaserad bestämmelse eftersom 

fasad, fönster och ventilation ska fungera ihop. 

D.11 Brandskyddad fasad  

Åtgärden innebär att fasad, inklusive fönster, utförs i brandteknisk klass 

exempelvis EI 30 samt att krav ställs på byggnadens svårantändlighet. EI 30 

innebär att fasaden är utformad på sådant sätt att brandspridning inte ska ske 

genom väggen inom 30 minuter om det inte brinner mycket intensivt på utsidan 

av väggen. EI 30 är dock ingen garanti för att fasaden inte antänds och att 

brandspridning därmed sker till exempelvis vinden. Av denna orsak kan krav på 

lägst brandteknisk klass i vissa fall behöva kompletteras med krav på 

svårantändlighet om andra material i fasadbeklädnader än murverk eller betong 

godtas. En fasad i obrännbart material, utan ventilationsöppningar, varken i 

fasad eller takfot, försedd med EI 30 klassade fönster, som inte kan öppnas utan 

särskilda verktyg, uppfyller normalt de krav som behöver ställas vad gäller 

brandskydd och brandmotstånd hos en fasad.  

Säkerhetspåverkan 

› Passiv åtgärd, fungerar oberoende av räddningstjänstens eller annans 

åtgärder. 

› Hög tillförlitlighet. Viss sannolikhet finns att skyddet försämras om åtgärden 

”glöms bort”, t.ex. vid renoveringar (byte av fönsterpartier, fasadåtgärder, 

ventilationsförändringar etc.). 

› Åtgärden minskar risken för, eller fördröjer, brandspridning till och vidare in 

i en byggnad vid brand utanför.  

› Åtgärden reducerar inträngning av giftiga gaser, brandrök, damm och 

aerosoler eftersom brandklassade fönster endast tillåts vara öppningsbara 

med nyckel eller specialverktyg. Exponering kan dock ske genom andra 

fönster eller via ventilationssystemet. 

Andra aspekter 

› Kostnaden för brandklassade fönster är ca 5 000 kr/m2. 

› Vissa begränsningar av utformningen av en byggnad. 

› Fönsterputsning försvåras (fördyras). 
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› I bostäder eller kontor bör vid denna typ av lösning beaktas att de klassade 

fönstren inte betraktas som utrymningsvägar. Utrymning måste i stället ske 

via fönster åt annat håll eller via särskilda trapphus. 

Kommentarer 

› Generellt lämplig att reglera med detaljplan. Åtgärden bör införas som en 

funktionsbaserad bestämmelse eftersom fasad, fönster och ventilation ska 

fungera ihop. 

 

 


