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Innledning
Bakgrunn
Biokraft AS har til hensikt å etablere et anlegg for produksjon av LNG fra biogass. Anlegget vil bli
lokalisert ved Norske Skogs papirfabrikk på Fiborgtangen i Skogn i Nord Trøndelag.
I forbindelse at det utarbeides en samtykkesøknad for Biokraft AS skal det utarbeides forslag til
sikringsfelt, arealdisponeringskrav og områdeklassifisering. Som underlag til disse, enten i form av
bevis for at situasjon er akseptabel eller for å få på plass nødvendige avstander og sikringstiltak, er
det utarbeidet en risikoanalyse.

Formål
Analysen skal se på verste troverdige scenario for de ulike anleggsdelene og få frem varme- og
ekslposjonslaster med tilhørende avstander for å kunne gi innspill til sikringsfelt og eventuelle tiltak. I
tillegg skal analysen kunne bidra til å vurdere om anleggets plassering er akseptabel mot naboer, 2.
og 3. person.

Omfang og avgrensninger
•
•

•
•
•
•

Analysen omfatter Biokraft AS’ nye anlegg ved Norske Skogs papirfabrikk på Skogn i NordTrøndelag.
Analysen begrenses til de anleggsdelene som anses å ha størst konsekvens tilknyttet brann
eller eksplosjonshendelser, dette inkluderer anlegget fra og med gassklokke til og med
fyllestasjonen.
Analysen ser kun på verste trolige scenario for de ulike anleggsdelene, ikke alle uønskede
hendelser.
Analysen skal kun vurdere varme- og eksplosjonslaster.
Analysen ser ikke på SHA.
Giftighet er ikke vurdert.

Antagelser og forutsetninger
Analysen baseres på anlegg slik det er prosjektert per oktober 2017.

5

Oppdragsnr.: 5163358 Dokumentnr.: NO-002

Versjon: B08
Risikoanalyse

Terminologi
Tabell 1: Terminologi

Forkortelse

Betydning

LBG

Liquid Bio Gas/ Flytende biogass

QRA

Quantitative Risk Analysis/ Kvantitativ risikoanalyse

Individrisiko

Risiko for ett individ som oppholder seg på det samme
stedet i ett år.

Risiko

Kombinasjonen av sannsynligheten for at en hendelse
inntreffer og konsekvensen av dette. Ofte beskrevet som
Frekvens x Konsekvens = Risiko

LEL

Lower Explosion Level/ Nedre eksplosjonsnivå
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Metodikk og akseptkriterier
Fremgangsmåte
Det ble gjennomført et internt møte i Norconsult 5. september 2016 for å vurdere hvilke scenarier
analysen bør inkludere. Analysens fokus er verste troverdige scenario, uten sikkerhetstiltak ettersom
disse ikke er kjente. Dette medfører at scenarier som normalt virker usannsynlige er inkludert, med
den hensikt å få fem de varme- og trykklastene som kan oppstå selv om eneste årsak skulle være
overhengende last eller lynnedslag.
Deltakere ved møtet var:
Tabell 2: Møtedeltakere

Deltaker

Fag

Thor Eirik Ruud

Oppdragsleder

Ketil Wright

Piping og prosess

Stian Erichsen

LNG

Ingrid Berg

Risikostyring

Som resultat av møtet ble det bestemt at analysen begrenses til anleggsdelene fra om med
gassklokke til og med fyllestasjon. Det ble vurdert nødvendig å analysere syv deler av prosessen, som
vist i Tabell 3. Analyseresultatene fra Phast er beskrevet i kapittel 4, analyse.
Basert på høringskommentarer fra DSB er individrisikoen for 3. part også estimert basert på en
hendelsestreanalyse som er presentert i kapittel 5.
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Tabell 3: Analyserte deler av LBG-prosessen

Område/prosessde Materiale/komposisj
l
on

Beskrivelse

1. Gassklokke

Biogass:
Metan: 70%
Hydrogensulfid: 0,5%
Karbondioksid: 29%
Oksygen: 0,25%
Nitrogen: 0,25%

Større og mindre lekkasje direkte fra gassklokke. Den
mindre gasslekkasjen skal vise det noe mer
sannsynlige scenariet.

2. Gassklokke til
Oppgradering

Biogass:
Metan: 70%
Hydrogensulfid: 0,5%
Karbondioksid: 29%
Oksygen: 0,25%
Nitrogen: 0,25%

Rørledningen mellom gassklokken og
oppgraderingsanlegget. Rørledningen vurderes både
med fullstendig brudd og en mindre lekkasje.

3. Oppgradering til
Kjøleanlegg

Oppgradert biogass:
Metan: 99%
Oksygen: 0,2%
Nitrogen: 0,8%

Rørledning fra oppgradering til kjøleanlegget.
Rørledningen vurderes både med fullstendig brudd og
en mindre lekkasje.

4. Kjøleanlegg til
Tank

LBG:
Metan: 99%
Oksygen: 0,2%
Nitrogen: 0,8%

Rørledning fra kjøleanlegg til tank.
Rørbrudd kan ikke forekomme som følge av
trykkoppbygging og dermed er ikke dette tilfellet mulig
å simulere som rørledning.

5. Tank

LBG:
Metan: 99%
Oksygen: 0,2%
Nitrogen: 0,8%

Benytter tank med tilkoblet rørledning for å simulere
utslipp. Rørbrudd kan ikke forekomme som følge av
trykkoppbygging og dermed er ikke dette tilfellet mulig
å simulere som rørledning. Det ses ikke på tankbrudd.
Tanken er antatt å ha 90% fyllingsgrad.

6. Fyllestasjon

LBG:
Metan: 99%
Oksygen: 0,2%
Nitrogen: 0,8%

For fyllestasjonen er det tatt utgangspunkt i en tank
som inneholder den mengden LBG det vil være i
rørledning, i tillegg til den mengden LBG som vil lekke
ut i løpet av 15 sekunder før nedstenging. 15 sek
anses å være konservativt.

7. Kjølekrets

Etter avtale med Wärtsilä, kapittel 2.1.1

Scenarier for Kjølekrets
Kjølekretsen inneholder kjøleblanding (Mixed refrigerant) eid av Wärtsilä, det samme gjelder styringen
av kjøleprosessen. Av den grunn er det avtalt med Wärtsilä hvilke scenarier analysen skal se på og
også en sammensetning som kan representere deres kjøleblanding, Tabell 4.
For Wärtsiläs anlegg ble det avtalt to scenarier som anses som ekstremitetene av prosessen.
Prosessen har et volum på 10 m3, men kun 200 kg kjøleblanding.
Kjøleblandingen som er avtalt har en lavere LEL enn Wärtsilä oppgir å ha for sitt produkt (1,9% mot
2,6%), men har også en lavere brennverdi, LHV, enn Wärtsilä sin komposisjon (46,348 MJ/kg mot 50
MJ/kg). Dette anses å være akseptable forskjeller i forhold til å simulere uønskede utslipp av
produktet.
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Tabell 4: Scenarier for kjølekretsen

Scenario

Materiale/komposisjon

7.1

Beskrivelse

Kjøleblanding/MR etter
avtale med Wärtsilä
Analyse av gassfase Butan: 35%
Propan: 50%
Etan: 15%

100 kg gass ved 20 barg. Utslipp fra rør med
dimensjon 4’’ og ved 80 grader.

7.2

100 kg væske ved 20 barg. Utslipp fra rør med
dimensjon 2½’’ og ved -160 grader.

Analyse av
Væskefase

Kjøleblanding/MR etter
avtale med Wärtsilä
Butan: 35%
Propan: 50%
Etan: 15%

Kvantitativ risikoanalyse
Denne analysen skal ikke være en fullverdig kvantitativ risikoanalyse, QRA, men benytter metodikken
i sin argumentasjon. En overordnet beskrivelse av hvordan en QRA gjennomføres er derfor inkludert i
dette kapitlet.
En QRA, i full skala, skal normalt se på alle mulige hendelser og beregne sannsynlighet og
konsekvens for disse, før dette summeres opp for å gi et fullstendig bilde av risiko ved et anlegg eller
en installasjon. Dette innebærer at alle større og mindre utslipp ses på, fra de minste lekkasjene til
større utslipp. I denne analysen vurderes kun de verste trolige scenariene med eksplosjon og brann i
utfallet.
Kapittel 5 presenterer frekvens og konsekvensvurderinger for de ulike scenariene samt hvordan disse
dataene er brukt videre i hendelsestreanalysen som er brukt for å estimere individrisikoen for 3. part.

Konsekvensvurdering
Når de ulike utlippsscenariene er klare kan disse simuleres for å se hvilken utbredelse de har, om de
faller innenfor antennbar sone og hvor langt fra utslippspunktet ulike trykk- og varmelaster kan
forekomme. Dette bør vurderes for flere ulike vindforhold, slik at maksimale distanser og laster
fremkommer. Resultatene benyttes så for å vurdere om mennesker kan skades som følge av
utslippene, og om dette er innenfor et område der første-, andre- eller tredjeperson rammes.
Når de ulike utslippsscenariene er klare kan dette benyttes som input til sannsynlighetsvurderingene.

Sannsynlighetsvurdering
For å komme frem til sannsynlighet for at de ulike konsekvensene av utslippene inntreffer benyttes
hendelsestrær. Hendelsetrærne lages for de enkelte hendelsene og skal angi hvilke videre hendelser
som til slutt kan medføre en uønsket hendelse og ha en farlig konsekvens. Treet tar utgangspunkt i en
initierende hendelse, med en grunnfrekvens, for å vurdere sannsynligheten for at hvert enkelt neste
ledd skal inntreffe.
Etter at sannsynligheten for de ulike utfallene ved et utslipp er beregnet, skal dette benyttes videre inn
i beregningen av risiko for dødsfall. Sannsynligheten for at riktig vind- og værforhold som
korresponderer med de ulike utfallene må derfor også ganges inn i beregningene. Til slutt må dette
kombineres med sannsynligheten for at trykk- eller varmelastene tar liv. Dette gir individrisiko og
risikokontur for hver enkelt endegren i hendelsestreet.
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For å komme frem til total risiko ved et anlegg må alt av risiko summeres sammen, som overlappende
deler, slik at risiko i et bestemt punkt ved anlegget fremkommer. Samlet vil dette kunne gi ulike
risikokonturer rundt anlegget, tilsvarende de hensynssonene som beskrives i DSBs temarapport /1/.

Akseptkriterier
For å vurdere anleggets beliggenhet og kunne gi innspill til hensynssoner er det valgt å følge DSBs
temarapporten om Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte
og eksplosjonsfarlige stoffer /1/.
Denne temarapporten beskriver innføringen av hensynssoner basert på i hvilken grad personer med
mye, lite eller ingen tilknytning til anlegget rammes. For denne analysen er det ansett relevant å se på
hvilken utstrekning eventuelle varmelaster kan få og deretter om det er trolig at de medfører en høyere
risiko enn det som aksepteres innenfor hver hensynssone.
Området der Biokraft skal anlegges er fra tidligere regulert som industriområde, der Norske skog har
et anlegg. Kravene tilhørende de ulike hensynssonene skal derfor settes opp mot
reguleringsbestemmelsene, slik at det sikres at disse overholdes.
Kravene som senere skal bevises overholdt gjennom risikoanalyse er følgende for de ulike sonene:

Hensynssone

Hensynssonene for Farlig
Farlig
stoffstoff-anlegg går ut:

Hensynssonene for
Eksplosivanlegg går
ut:

Bestemmelser for hensynssonene
(objekter og aktiviteter akseptert i
sonen)
Dette er i utgangspunktet
virksomhetens eget område.

Indre sone

Midtre sone

Til risikokontur 10-5

Til sikkerhetsavstand
etter tabellverdier

I tillegg kan for eksempel LNFområde inngå i indre sone. Kun
kortvarig forbipassering for
tredjeperson (turveier etc.).

Til risikokontur 10-6

Til sikkerhetsavstand
etter tabellverdier

Offentlig vei, jernbane, kai og
lignende. Faste arbeidsplasser
innen industri- og kontorvirksomhet
kan også ligge her. I denne sonen
skal det ikke være overnatting eller
boliger. Spredt boligbebyggelse kan
aksepteres i enkelte tilfeller.

-7

Til sikkerhetsavstand
etter tabellverdier

Områder regulert for boligformål og
annen bruk av den allmenne
befolkningen kan inngå i ytre sone,
herunder butikker og mindre
overnattingssteder.

Ingen hensynssone
utenfor ytre sone

Skoler, barnehager, sykehjem,
sykehus og lignende institusjoner,
kjøpesenter, hoteller eller store
publikumsarenaer må plasseres
utenfor ytre sone.

Ytre sone

Til risikokontur 10

Utenfor ytre sone

Ingen hensynssone
utenfor ytre sone

Tabell 5: Hensynssoner og utstrekning, rapport DSB
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Hensynssoner og reguleringsplan
Plankart for daværende Skogn kommune, i dag del av Levanger kommune, fra 2002 angir regulering
som vist i vedlegg1. Et utsnitt av dette kartet er vist i Figur 1. Her er hele Fiborgtangen, der Biokraft
bygger ut området ytterst mot fjorden, angitt som industriområde farget i blått. Mellom industriområdet
og området angitt som boligområde, farget i gult, er det ikke angitt ytterligere regulering. Brunt område
er angitt som sentrumsområde, mens rødt område er offentlig areal/bygg.
I denne analysen er området til Biokraft indre hensynssone, resten av industriområdet midtre sone,
mens området utenfor er ytre sone. I det gule området befinner det seg per i dag en barnehage og
dette området må derfor oppfylle krav for «Utenfor ytre sone».
Analysen må bevise at risiko som påføres området som følge av Biokrafts installasjoner ikke
overskrider kravene for de ulike hensynssonene i henhold til dagens regulering.

Figur 1: Utsnitt av plankart for Skogn

Varme- og eksplosjonslaster og dødelighet
For å beregne sannsynlighet for dødsfall som følge av de ulike uønskede hendelsene benyttes skade
som følge av varme- og eksplosjonslaster.
Britiske HSE (Health and Safety Executive) og OGP (International Association of Oil and Gas
Producers) er blant flere som har forsket på og utviklet data for vurderinger av menneskelig sårbarhet.
Disse kildene (ref. /4/ og /5/) er benyttet i denne risikoanalysen for å finne akseptverdier og
sannsynlighet for dødsfall som følge av brann eller eksplosjon.
Begge kildene gjør betraktninger rundt sannsynlighet for dødsfall som følge av lastnivå og tabell X
under viser sammenstillingen av disse. For å sikre konservative vurderinger skal 5 % sannsynlighet for
dødsfall benyttes i beregningene, der tabellen oppgir et nivå mellom 1 - 5%.
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For flashbrann antas det en sannsynlighet for dødsfall på 100% dersom en fanger i brannen. En slik
brann er ellers såpass raskt over at en som befinner seg utenfor brannen forventes å overleve (ref.
/5/).
Tabell 6: Sannsynligheter for dødsfall ved ulik varme- og trykklast.
P(dødsfall)

Varmelast

Trykklast

1-5%

6 kW/m2 *

0,21 barg****

50 %

12,5 kW/m2 **

0,35 barg*****

100 %

35 kW/m2 ***

0,7 barg******

* Strålingsnivået indikerer at rømningsveier kan bli skadet og følgene kan derfor være dødelige.
** Det er mindre sannsynlig at varmelasten medfører dødsfall innendørs enn utendørs. Utendørs er det til gjengjeld
antatt større sannsynlighet for å ha åpen rømningsvei. 50% sannsynlighet er derfor valgt for å ivareta alle variasjoner.
*** Både OGP og HSE beskriver 35kW/m2 som antatt å medføre umiddelbart dødsfall.
**** HSE beskriver 0,17-0,21 barg som maksimale overlevbare last utvendig. Australske myndigheter, referert og vist i
samme dokument angir 20% sannsynlighet for dødsfall for personer inne i bygninger ved 0,21 barg. I utvendig område
med løse elementer kan trykk medføre at elementer flyr avgårde som prosjektiler. For å sikre konservative vurderinger
velges det her å benytte sannsynlighet 1-5% for dødsfall som følge av overtrykk på 0,21 barg.
***** Det antas 50% sannsynlighet for dødsfall for personer som oppholder seg innendørs I henhold til HSE. OGP
utdyper sannsynlighet for dødsfall ved 0,35 barg utendørs, og oppgir at det for personer som befinner seg I områder
nær bygninger og ubeskyttede strukturer anbefales en sannsynlighet på 30%. 50% sannsynlighet velges for å sikre
konservative vurderinger.
****** HSE beskriver sannsynlighet for dødsfall mellom 0,5 barg og 1 barg til å være 50%. I samme dokument oppgis det
at australske myndigheter anbefaler 100% sannsynlighet for dødsfall ved 0,7barg inne eller i områder ute med
ubeskyttede strukturer. OGP anbefaler 100% sannsynlighet for dødsfall ved 0,5barg i områder ute med ubeskyttede
strukturer, men beskriver også at det utvendig ellers er 50% sannsynlighet for dødsfall ved dette trykknivået. Det er
valgt å følge australske myndigheters forslag ved 0,7 barg og 100% sannsynlighet for dødsfall, da dette ivaretar både
utvendige åpne områder, områder med ubeskyttede strukturer og innvendige hendelser.

Grunnfrekvenser for hendelser
For å kunne vurdere de ulike hendelsene vil det benyttes utslippsfrekvenser i ulike formater.
Grunnfrekvenser for de analyserte utslippshendelsene beskrives i forbindelse med analysedelen i
kapittel 4. Hendelsene som antas å kunne medføre fare utenfor Biokrafts område analyseres videre
ved hjelp av frekvenser og hendelsestrær for utvikling i utslippshendelsen som beskrevet i kapittel 5.
Tall benyttet for dette er hentet fra anerkjente grupperinger som det engelske HSE og OGP
(International Association of Oil and Gas Producers) /4/, /5/.
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Systembeskrivelse
Biokraft AS planlegger utbygging av et LBG-anlegg på Fiborgtangen i Skogn, Nord-Trøndelag.
Anlegget vil legges utenfor Norske Skog sitt område, rett ved Trondheimsfjorden. Dette medfører også
at anlegget legges lengst vekk fra tredjeparter som ikke har arbeid eller virke tilknyttet industriområdet
på Fiborgtangen. Avstander til naboer er angitt i Figur 2.

Figur 2: Avstander fra Biokrafts anleggsområde og naboer, samt brennbare elementer.
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Anlegget vil bestå av flere råtnetanker for biologisk avfall, eksempelvis fisk, kylling og melkeprodukter.
Avgassene fra råtnetankene tas ut og vil gjennom en lengre prosess renses slik at det i hovedsak
gjenstår metan. Dette tas videre inn i oppgraderingsanlegget der de siste elementene av andre
materialer renses ut, før metanen kjøres gjennom et kjøleanlegg ned til -162 grader og flytende form.
Flytende biogass lagres deretter i tank, før det hentes av iler for å fraktes ut fr anlegget.
For prosessbeskrivelse henvises det til dokumenter fra leverandørene Puregas og Purac (/6/,/7/)
Layout for anlegget ses i Figur 3, men EX-soner rundt antatte lekkasjepunkter der antennbare gasser
kan sive ut er angitt i Figur 4.

Figur 3: Layout for Biokrafts LBG produksjonsanlegg
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Figur 4: EX-soner
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Analyse
De valgte scenariene er basert på en vurdering av de ulike leddene i prosessen og hvilke forhold det
anses kan ha verste utfall ved en hendelse. I visse tilfeller er det likevel sett på flere scenarier for å få
frem de ulike konsekvensene og forskjellene mellom større og mindre utslipp.
For å vurdere scenariene opp mot DSBs temarapport /1/ er det sett på avstand til nabo i henhold til de
beskrevne sonene i Tabell 3. Avstand fra prosessanlegget til Norske Skog sitt anlegg og midtre
hensynssone antas å være rundt 50m, mens avstand til ytre hensynssone er nærmere 1000m.
Det er gjort en vurdering av hvilke scenarier som har potensiale til å nå bort til nabogrensen. Disse er
oppsummert i kapittel 4.2 og er analysert videre i kapittel 5.

Spredningsanalyse/analyse av lekkasjescenarier
For å gjennomføre spredningsanalysene ble det valgt å benytte Phast. Videre ble det gjort en
vurdering av hvilke vær- og vindforhold som burde ligge til grunn for å finne frem til de verste
scenariene.
Vindhastighet medfører både spredning og uttynning av et utslipp, og selv om en høy hastighet kan
medføre at et utslipp ledes langt vekk fra utslippspunktet vil dette samtidig medføre en raskere
uttynning. Dette kan ses av Figur 5, som angir en lekkasje fra en LBG-tank, der de høyere
vindhastighetene på 5 og 7 m/s tydelig har raskere minkende konsentrasjon enn den lave
vindhastigheten på 1,5 m/s. Figur 5 viser også forskjell ved stabilt og ustabilt vær, det vil si lettere
overskyet vær med få omskiftninger, og vær med mye sol og dermed større grad av
temperaturvariasjoner gjennom et døgn. Stabilt vær med få omskiftninger gir tydelig største
spredningsområdet.
For å vurdere verste utfall for et utslipp ved Skogn er det derfor tatt utgangspunkt i lav hastighet, dvs.
1,5 m/s.

Figur 5: Konsentrasjon og spredning ved vindhastighet
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For vurderingene benyttes også stabilitetsforholdene «nøytralt» og «stabilt» ettersom disse også er
årsak til stor spredning, samtidig som de ikke er usannsynlige værforhold for Skogn. Nøytralt værhold
vil tilsi lite sol og vind i høyden.
De ulike scenariene som vurderes videre er nummerert som i Tabell 3.

Utslipp fra gassklokke
Utslippet fra gassklokken er analysert som en trykktank med en mindre lekkasje via to ulike hull. Den
mest ekstreme lekkasjen er satt fra et hull på størrelse med rørledningen som går fra gassklokka til
oppgraderingsanlegget (400mm), mens det som anses å være et noe mer sannsynlig scenario er et
hull på 3 mm som kan tilsvare utslipp fra en pakning tilknyttet en ventil.
Gassklokken har et volum på 1170 m3 med biogass ved et trykk på 15 mbar. Med underliggende tank
er det også et tilleggsvolum på inntil 1700 m3, varierende mellom 15 og 90% av tanken. Valgt
temperatur for biogassen i scenariet er 15 C.

1a) Stor lekkasje
Et utslipp fra et hull som tilsvarer diameteren på rørledningen mellom gassklokke og
oppgraderingsanlegget er simulert for å antyde hva et skarpt brudd mellom gassklokke og rørledning
vil tilsi fra gassklokken. Dette er et lite sannsynlig scenario med en grunnfrekvens på 2,4x10-5 per år.
Det simulerte utslippet kan ende som en jetbrann om det skulle antennes umiddelbart og vil da også
få en relativt høy varmelast som synker ned mot lavere nivåer raskt. Maksimal utbredelse av
varmelasten vil være rett over 50m. Årsaken til den høye varmelasten er mengden gass som slippes
ut med en gang, kombinert med brennverdien i metan som er veldig høy (LHV=50 MJ/kg). Som vist i
Figur 6 vil det være 100% dødelighet ved 35 kW/m2 innenfor 25,5m fra utslippspunktet. 12,5kW/m2 og
50% kan inntreffe inntil 28,5m fra utslippspunktet, mens 6 kW/m2 kan oppnås 31m fra utslippspunktet.
Dette tilsier at risiko kun er aktuell for indre hensynssone.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 6: varmelast mot avstand fra utslipp for jetbrann ved stort hull i gassklokke.

Dersom utslippet ikke antennes med en gang, men får spre seg ut med vinden vil også
konsentrasjonen av brennbart materiale minske med avstanden. Phast regner på at en eksplosjon kan
17

Oppdragsnr.: 5163358 Dokumentnr.: NO-002

Versjon: B08
Risikoanalyse

inntreffe ned til ½ LEL. For et utslipp fra gassklokken med et hull tilsvarende 400mm kan en
antennelse med eksplosjon i verste fall inntreffe 30m fra utslippet, som vist i Figur 7. Dette er gitt at
gasskyen er i et område med flere strukturer som øker turbulensen. Det mest sannsynlige vil derfor
være en kortvarig deflagrasjon.
Trykket vil raskt gå ned og 0,7barg med 100% dødelighet vil kun oppnås innenfor de 12m nærmest
eksplosjonspunktet og 35m fra utslippspunktet. 0,35barg oppnås inntil 37m fra utslippspunktet, mens
0,21 barg kan oppnås inntil 40,3m fra utslippspunktet. Dette innebærer at kun indre hensynssone er
aktuell å se på.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 7: Eksplosjonsovertrykk ved "sen eksplosjon" i avstand fra utslippspunkt

For et større utslipp fra gassklokka kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 33,7m, Figur 8.
Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke videre.

Figur 8: Flashbrann, stort utslipp fra gassklokke
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1b) Liten lekkasje fra ventil
Et utslipp fra et hull som tilsvarer en mindre lekkasje via flens eller ventil er antatt med en diameter på
3mm. Dette er analysert for å se på et noe mer realistisk scenario og om dette har konsekvenser
utover de akseptable grensene. Dette er et scenario med en sannsynlighet grunnfrekvens på 3,5x10-4
per år.
En jetbrann kan oppstå, men varmestrålingen bli minimal og kortvarig, med en maksimal
varmestråling på 0,00466 kW/m2 i en avstand på 0,35m fra utslippspunktet. Varmestrålingen når 0
kW/m2 i en avstand på 1,07m fra utslippspunktet. Dette er innenfor alle akseptkriterier og fareverdier
ved varmelast og scenariet er derfor akseptabelt innenfor indre hensynssone.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 9: Jetbrann ved liten lekkasje fra gassklokke

Eksplosjon er ikke et mulig utfall av denne hendelsen.
For et mindre utslipp fra gassklokka kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 0,43m, Figur 10.
Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke videre.

Figur 10: Flashbrann, lite utslipp fra gassklokke
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Rørledning fra gassklokke
Rørledningen fra gassklokka til oppgraderingsanlegget er 41m lang og har en diameter på 400mm.
Dette scenariet er vurdert for to hendelser, et ved fullt rørbrudd og et ved delvis brudd der hullet
tilsvarer 20% av rørdiameteren. Trykket inn i rørledningen er 15mbar og temperaturen er antatt å være
det samme som for gassklokka ved 15 grader. Materialet som sendes gjennomrørledningen er
biogass.
Ettersom det ikke er kjent om det finnes nedstengningsventiler på rørledningen er dette ikke vurdert i
analysen.
Frekvens for et fullt brudd i rørledningen er i henhold til OGP (/5/) 5,9x10-6 per meter per år, mens
frekvensen for 20% brudd er satt til 1,4x10-6 per meter per år. Dette tilsier henholdsvis 2,4x10-4 og
5,8x10-5.

2a) Fullt rørbrudd
Ved fullt rørbrudd vil en jetbrann, Figur 11, kunne få maksimal varmelast på 20,6 kW/m2 inntil 10m fra
utslippspunktet. 12,5 kW/m2 oppnås inntil 11,3m fra utslippspunktet, mens 6 kW/m2 oppnås inntil 12,3
m fra utslippspunktet. Dette tilsier at varmelastene ikke innebærer en 100% sannsynlighet for død
dersom dette skulle inntreffe. Hendelsen når ikke utenfor Biokrafts område.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 11: Jetbrann ved fullt rørbrudd mellom gassklokke og oppgraderingsanlegg

Hendelsen ventes ikke å medføre eksplosjon.
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For et utslipp i forbindelse med rørbrudd kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 8,4m, Figur
12. Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke videre.

Figur 12: Flashbrann, rørbrudd mellom gassklokke og oppgradering

2b) Mindre brudd i rørledning
Ved et mindre brudd i rørledningen vil en jetbrann kunne nå opp til 30,5 kW/m2, innenfor en distanse
på 6m fra utslippspunkt, Figur 13. Årsaken til at det her blir en høyere varmelast er at det til å begynne
med vil være et høyere trykk ut av det mindre hullet, som også kan opprettholdes noe lengre grunnet
fortsatt flyt i rørledningen. Varmelasten vil synke til under 12,5kW/m2 innen 7,9 m fra utslippspunktet
og deretter innenfor 6kW/m2 innenfor 8,6m fra utslippspunktet. Hendelsen når ikke utenfor Biokrafts
område.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 13: Jetbrann ved 20% brudd i rørledning mellom gassklokke og oppgraderingsanlegg
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Et utslipp fra et hull i rørledningen kan også generere en eksplosjon, da den kontinuerlige
tilstrømningen av gass kan lede til senere oppløsning av gassen, Figur 14. Et dødelig overtrykk over
0,7barg kan oppnås inntil 13,5m fra utslippspunktet, mens et overtrykk på 0,35barg kan oppnås inntil
18,18m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil 17,1m fra
utslippspunktet. Dette er innenfor indre hensynssone og ingen skade vil kunne inntreffe på nabotomt.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 14: Eksplosjon ved utslipp fra hull i rørledning mellom gassklokke og oppgraderingsanlegg

For et mindre utslipp fra rørledning mellom gassklokke og oppgraderingsanlegg kan det oppstå en
flashbrann med utstrekning 12,4m, Figur 15. Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke
videre.

Figur 15: Flashbrann, mindre utslipp fra rørledning mellom gassklokke og oppgraderingsanlegg
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Fra oppgradering til kjøleanlegg
Rørledningen fra oppgraderingsanlegget til kjøleanlegget er 12m lang og har en rørdiameter
tilsvarende DN50. Dette scenariet er vurdert for to hendelser, et ved fullt rørbrudd og et ved delvis
brudd der hullet tilsvarer 20% av rørdiameteren. Begge bruddene er antatt å skje 6m inn på
rørledning, halvveis mellom de to anleggsdelene. Trykket inn i rørledningen er 25bar og temperaturen
skal være 25 grader. Materialet som sendes gjennomrørledningen er oppgradert biogass.
Det er ikke kjent om det er en nedstengningsventil her, men ettersom oppgraderingsanlegg og
kjøleanlegg har to forskjellige leverandører og det her er høyere trykk enn tidligere i anlegget er det
antatt en nedstengningsventil 3m fra oppgraderingsanlegget som tar inntil 30 sekunder å stenge. 30
sekunder er ansett å være en konservativ tid.
Frekvens for et fullt brudd i rørledningen er i henhold til OGP (/5/) 2,7x10-5 per meter per år, mens
frekvensen for 20% brudd er satt til 1,4x10-6. Dette tilsier henholdsvis 3,2x10-4 og 1,7x10-5.

3a) Fullt rørbrudd
Ved fullt rørbrudd vil en jetbrann, Figur 16, kunne få maksimal varmelast på 24 kW/m2. 15 kW/m2
oppnås inntil 9m fra utslippspunktet, mens 6kW/m2 oppnås inntil 12,1 m fra utslippspunktet. Dette
tilsier at varmelastene ikke innebærer en 100% sannsynlighet for død dersom dette skulle inntreffe.
Hendelsen når ikke utenfor Biokrafts område.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 16: Jetbrann ved komplett brudd i rørledning mellom oppgraderingsanlegg og kjøleanlegg

Utslippet ved komplett brudd kan også generere en eksplosjon, da gassmengden har høy brennverdi
og høy metning av metan, Figur 17. Et dødelig overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 11,3m fra
utslippspunktet, mens et overtrykk på 0,35barg kan oppnås inntil 12m fra utslippspunkt. Overtrykk for
dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil 12,5m fra utslippspunktet. Dette er innenfor indre
hensynssone og ingen skade vil kunne inntreffe på nabotomt.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.
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Figur 17: Eksplosjon ved utslipp fra komplett rørbrudd mellom oppgradering og kjøleanlegg

For et større utslipp fra rørledning mellom oppgradering og kjøleanlegg kan det oppstå en flashbrann
med utstrekning 13,6m, Figur 18. Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke videre.

Figur 18: Flashbrann, utslipp fra komplett brudd mellom oppgradering og kjøleanlegg

3b) Mindre brudd i rørledning
Ved et mindre brudd i rørledningen vil en jetbrann kunne nå opp til 26,8 kW/m2, innenfor en distanse
på 7,4m fra utslippspunkt, Figur 19. Varmelasten vil synke til under 12,5kW/m2 innen 9,9m fra
utslippspunktet og deretter innenfor 6kW/m2 innenfor 11,9m fra utslippspunktet. Hendelsen vil ikke
påvirke naboområder.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.
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Figur 19: Jetbrann ved mindre hull i rørledning mellom oppgraderingsanlegg og kjøleanlegg

Et utslipp fra et hull i rørledningen kan også generere en eksplosjon, Figur 20. Et dødelig overtrykk
over 0,7barg kan oppnås inntil 11,2m fra utslippspunktet, mens et overtrykk på 0,35barg kan oppnås
inntil 12m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil 12,5m fra
utslippspunktet. Dette er innenfor indre hensynssone og ingen skade vil kunne inntreffe på nabotomt.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.

Figur 20: Eksplosjon ved utslipp fra hull i rørledning mellom oppgraderingsanlegg og kjøleanlegg

For et mindre utslipp fra rørledning mellom oppgraderingsanlegg og kjøleanlegg kan det oppstå en
flashbrann med utstrekning 12,7m, Figur 21. Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke
videre.
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Figur 21: Flashbrann, mindre utslipp mellom oppgraderingsanlegg og kjøleanlegg

Fra kjøleanlegg til tank
Rørledningen mellom kjøleanlegget og tanken er 15m lang og har en rørdiameter tilsvarende DN25.
Dette scenariet er vurdert for to hendelser, et ved fullt rørbrudd og et ved delvis brudd der hullet
tilsvarer 40% av rørdiameteren. Begge bruddene er antatt å skje 7,5m inn på rørledning, halvveis
mellom de to anleggsdelene. Trykket inn i rørledningen er 8bar og temperaturen er satt til -160 grader.
Materialet som sendes gjennomrørledningen er LBG, men av hensyn til phast sine krav til simulering
av flytende væske i rørbrudd er det valgt ren metan. I LBG er det 99% metan, hvilket medfører at bruk
av 100% metan ikke vil gi store utslag. Dette anses å være en akseptabel, konservativ tilnærming.
Det er en automatisk nedstengningsventil mellom kjøleanlegg og tank. For analysens del er det antatt
en plassering av nedstengningsventil 6m fra kjøleanlegget som tar inntil 30 sekunder å stenge. 30
sekunder er ansett å være en meget konservativ tid siden nedstengningen skjer automatisk.
Frekvens for et fullt brudd i rørledningen er i henhold til HSE (s. 47) (/4/) 1x10-6 per meter per år, mens
frekvensen for 40% brudd er satt til 5x10-6. Dette tilsier henholdsvis 1,5x10-5 og 7,7x10-5.

4a) Fullt brudd
Ved fullt rørbrudd vil en jetbrann, Figur 22, kunne få maksimal varmelast på 19 kW/m2 inntil 11m fra
utslippspunktet. 12,5 kW/m2 oppnås inntil 12,3m fra utslippspunktet, mens 6kW/m2 oppnås inntil
13,9m fra utslippspunktet. Dette tilsier at varmelastene ikke innebærer en 100% sannsynlighet for død
dersom dette skulle inntreffe. Varmelasten når ikke utenfor Biokrafts eiendom.
Hendelsen vurderes ikke videre opp mot hensynssoner mot naboområder.
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Figur 22: Jetbrann ved fullstendig brudd i rørledning mellom kjøleanlegg og tank

Ettersom det her er væskefase vil det kunne dannes en pytt ved lekkasjestedet. Den verste
konsentrasjonen å ha for en brann i pytt vil være ved en sen antennelse der mest mulig av væsken
har rent ut, uten å fordampe i for stor grad. Ved en antennelse av denne vil det kunne oppnås meget
kraftige varmelaster, som angitt i Figur 23. En varmelast på 78,5 kW/m2 kan oppnås innenfor en
avstand på 2,9m fra utslippspunkt. En varmelast på over 35 kW/m2 kan oppnås inntil 4,2m fra
utslippspunktet, mens en varmelast på 12,5kW/m2 kan oppnås inntil 8,5 m fra utslippspunktet og
6kW/m2 inntil 11,3m fra utslippspunktet. Ettersom scenariet ikke når utenfor Biokrafts område vurderes
det ikke videre opp mot krav til hensynssone mot naboer.

Figur 23: Brann i LBG-pytt ved fullstendig brudd mellom kjøleanlegg og tank

Utslippet ved komplett brudd kan også generere en eksplosjon, da gassmengden har høy brennverdi
og høy metning av metan, Figur 24. Et dødelig overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 97,8m fra
utslippspunktet, mens et overtrykk på 0,35barg kan oppnås inntil 101,7m fra utslippspunkt. Overtrykk
for dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil 106m fra utslippspunktet. Dette er innenfor Norske
skogs område og skal derfor analyseres videre.
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Årsaken til at en eksplosjon skal kunne nå såpass langt ut vil være at lekkasjen medfører dannelse av
en pytt som får stå og avdampe. Pytten gir kontinuerlig næring til gasskyen som dannes og det vil
derfor ta lengre tid å løse opp skyen enn dersom lekkasjen allerede er i gassform.
For scenariet er det ikke antatt å være oppsamling eller andre barrierer på plass. Det bør vurderes om
det skal være avrennings- og oppsamlingsmulighet på plass for et slikt scenario. Effektive
nedstengningsventiler vil også kunne bidra til å begrense utslippet.
Hendelsen vurderes videre i analysen.

Figur 24: Eksplosjon ved komplett brudd i rørledning mellom kjøleanlegg og tank

For et komplett brudd i rørledning mellom kjøleanlegg og tank kan det oppstå en flashbrann med
utstrekning 98,7m, Figur 25. Dette er utenfor Biokrafts områder og analyseres videre i kapittel 5.

Figur 25: Flashbrann, komplett brudd mellom kjøleanlegg og tank
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4b) Mindre brudd i rørledning
Ved et mindre brudd i rørledningen vil en jetbrann kunne nå opp til 20,5 kW/m2, innenfor en distanse
på 14m fra utslippspunkt, Figur 26. Varmelasten vil synke til 12,5kW/m2 omtrent 16m fra
utslippspunktet og deretter til 6kW/m2 innenfor 18,2m fra utslippspunktet. Ettersom scenariet ikke når
utenfor Biokrafts område vurderes det ikke videre i denne analysen.

Figur 26: Jetbrann ved mindre brudd i rørledning mellom kjøleanlegg og tank

Ettersom det her er væskefase vil det kunne dannes en pytt ved lekkasjestedet. Den verste
konsentrasjonen å ha for en brann i pytt vil være ved en sen antennelse der mest mulig av væsken
har rent ut, uten å fordampe i for stor grad. Ved en antennelse av denne vil det kunne oppnås meget
kraftige varmelaster, som angitt i Figur 27. En varmelast på 70 kW/m2 kan oppnås innenfor en avstand
på 3,8m fra utslippspunkt. En varmelast på over 35 kW/m2 kan oppnås inntil 5m fra utslippspunktet,
mens en varmelast på 12,5kW/m2 kan oppnås inntil 8,5m fra utslippspunktet og 6kW/m2 inntil 11m fra
utslippspunktet. Årsaken til at varmelastene har sin topp noe lengre vekk fra utslippspunktet i dette
scenariet skyldes at lekkasjen er antatt å ville sprute noe vekk fra utslippsstedet, slik at høyeste
ansamling av væske vil ligge lengre vekk. Ettersom scenariet ikke når utenfor Biokrafts område
vurderes det ikke videre i denne analysen.

Figur 27: Brann i pytt ved utslipp fra hull i rørledning mellom kjøleanlegg og tank
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Et utslipp fra et hull i rørledningen kan også generere en eksplosjon, Figur 28. Et dødelig overtrykk
over 0,7barg kan oppnås inntil 86,9m fra utslippspunktet, mens et overtrykk på 0,35barg kan oppnås
inntil 90,3m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil 94,1m fra
utslippspunktet. Dette er innenfor Norske skogs område.
Årsaken til at en eksplosjon skal kunne nå såpass langt ut vil være at lekkasjen medfører dannelse av
en pytt som får stå og avdampe. Pytten gir kontinuerlig næring til gasskyen som dannes og det vil
derfor ta lengre tid å løse opp skyen enn dersom lekkasjen allerede er i gassform.
Her er det ikke antatt noen oppsamling av væsken eller andre tiltak. Det kan derfor vurderes om det
bør være avrennings- og oppsamlingsmulighet for å dempe konsekvensen av et slikt scenario.
Effektive nedstengningsventiler vil også kunne bidra til å begrense utslippet.
Hendelsen vurderes videre i analysen.

Figur 28: Eksplosjon ved mindre brudd i rørledning mellom kjøleanlegg og tank.

For et mindre brudd i rørledning mellom kjøleanlegg og tank kan det oppstå en flashbrann med
utstrekning 93,4m, Figur 29. Dette er utenfor Biokrafts områder og analyseres videre i kapittel 5.

Figur 29: Flashbrann, mindre brudd mellom kjøleanlegg og tank
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LBG lagringstank
Utslippet fra lagringstanken er analysert som en trykktank med en mindre lekkasje via to ulike hull.
Den mest ekstreme lekkasjen er satt fra et hull på størrelse med rørledningen som går fra tanken mot
fyllestasjonen (DN60), mens det som anses å være et noe mer sannsynlig scenario er et hull på 3 mm
som kan tilsvare utslipp fra en pakning tilknyttet en ventil eller en flens.
Lagringstanken har et volum på 350m3 ved 0,7bar og -160 C. Det er antatt en viss andel gass i tanken
og fyllingsgrad er derfor antatt å være 90% = 315m3.
For tanken er det antatt en oppsamling som går under hele tanken på 12m2 og dybde 2m.

5a) Stort lekkasje
Et utslipp fra et hull som tilsvarer diameteren på rørledningen mellom tanken og fyllestasjonen er
simulert for å antyde hva et skarpt brudd vil tilsi fra tanken. Bruddet er satt 1m over bakken for å angi
det mest ekstreme scenariet. Koblingen mot fyllestasjonen vil antagelig stå noe høyere enn dette.
Dette er et lite sannsynlig scenario med en sannsynlighet grunnfrekvens 3x10-6 per år (/4/).
Maksimal utbredelse av varmelasten vil være rett over 86m, grunnet den store væskemengden som i
scenariet. Som vist i Figur 30 vil det kunne oppnås en varmelast på 35 kW/m2 inntil 44,7m fra
utslippspunktet. 12,5kW/m2 kan forekomme inntil 55,1m fra utslippspunktet, mens 6 kW/m2 kan
oppnås 62,7m fra utslippspunktet. Dette tilsier at det kan bli konsekvenser av hendelsen inne på
Norske skogs område.
Hendelsen vurderes videre i analysen.

Figur 30: Jetbrann ved stort utslipp fra LBG-tank

Ettersom det her er væskefase vil det kunne dannes en pytt ved lekkasjestedet. Her er det iberegnet
en oppsamling tilknyttet tanken. Ved en antennelse av denne vil det kunne oppnås meget kraftige
varmelaster, som angitt i Figur 31. En varmelast på 96,5 kW/m2 kan oppnås innenfor en avstand på
1,7m fra utslippspunkt. En varmelast på over 35 kW/m2 kan oppnås inntil 4,5m fra utslippspunktet,
mens en varmelast på 12,5kW/m2 kan oppnås inntil 7,3m fra utslippspunktet og 6kW/m2 inntil 14,3m
fra utslippspunktet.
En oppsamling vil tilsi at det kan være mulig å kontrollere utfallet ved en lekkasje her. Det bør
vurderes nærmere hvor oppsamlet LBG skal føres og hvordan dette brennes av.
Ettersom scenariet ikke når utenfor Biokrafts område vurderes det ikke videre i denne analysen.
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Figur 31: Brann i pytt ved stor lekkasje i LBG-tank.

Utslippet kan generere en eksplosjon, da gassmengden har høy brennverdi og høy metning av metan,
Figur 32. Et dødelig overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 91,6m fra utslippspunktet, mens et
overtrykk på 0,35barg kan oppnås inntil 97,3m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter,
0,21barg, kan oppnås inntil 103,7m fra utslippspunktet. Dette er innenfor Norske skogs område og
medfører behov for videre analyse.
Årsaken til at en eksplosjon skal kunne nå såpass langt ut vil være at lekkasjen medfører dannelse av
en pytt som får stå og avdampe. Pytten gir kontinuerlig næring til gasskyen som dannes og det vil
derfor ta lengre tid å løse opp skyen enn dersom lekkasjen allerede er i gassform. Her er det antatt
oppsamling av væsken, men det er ikke vurdert om dette skumlegges eller på annen måte renner
unna.
Risiko skal analyseres videre.

Figur 32: Eksplosjon ved stor lekkasje i LBG-tank

For en større lekkasje fra tank kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 82,4m, Figur 33. Dette er
utenfor Biokrafts områder og analyseres videre i kapittel 5.
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Figur 33: Flashbrann, stor lekkasje fra LBG-tank

5b) Liten lekkasje fra ventil
Et utslipp fra et hull som tilsvarer en mindre lekkasje via flens eller ventil er antatt med en diameteren
på 3mm. Dette er analysert for å se på et noe mer realistisk scenario og om dette har konsekvenser
utover de akseptable grensene. Dette er et scenario med en sannsynlighet grunnfrekvens på 4x10-5
per år.
Ved et mindre brudd i rørledningen vil en jetbrann kunne nå opp til 17,4 kW/m2, innenfor en distanse
på 5,5m fra utslippspunkt, Figur 26. Varmelasten vil synke til under 12,5kW/m2 innen 6,7m fra
utslippspunktet og deretter til 6kW/m2 innenfor 6,9m fra utslippspunktet.
Ettersom scenariet ikke når utenfor Biokrafts område vurderes det ikke videre i denne analysen.

Figur 34: Jetbrann som følge av en liten lekkasje i LBG-tank

Ettersom det her er væskefase vil det kunne dannes en pytt ved lekkasjestedet. Her er det iberegnet
en oppsamling direkte under tanken som får lov til å brenne av. Ettersom det her er en mindre
lekkasje vil det meste av væsken fordampe før det dannes en stor pytt. Ved en antennelse av denne
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vil det kunne oppnås varmelaster som angitt i Figur 35. En varmelast på 9kW/m2 kan oppnås innenfor
en avstand på 1,9m fra utslippspunkt. En varmelast på over 6kW/m2 inntil 3m fra utslippspunktet.
Ettersom scenariet ikke når utenfor Biokrafts område vurderes det ikke videre i denne analysen.

Figur 35: Brann i pytt som følge av mindre lekkasje i forbindelse med LBG-tank

For en mindre lekkasje fra tank kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 3,7m, Figur 36. Dette er
innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke videre.

Figur 36: Flashbrann, mindre utslipp fra LBG-tank
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Fyllestasjon
For rørledning ut til fyllestasjonen er scenariet vurdert gjennom en tank som inneholder
væskemengden i rørledningen, i tillegg til mengde væske antatt å slippe ut i den tid det tar før
nedstenging. Fyllingen skal overvåkes av personell under operasjonen, som også vil kunne stenge
ned ved lekkasje. Det er av leverandør, Purac og Puregas, oppgitt en forventet tid fra utslipp til
nedstenging på 20 sekunder. Rørledningen har en diameter tilsvarende DN50, mens trykket er 8 bar
og LBG pumpes ut ved -160 C. Totalt slipper 200 liter LBG ut i dette scenariet.
Grunnfrekvensen for en hendelse der det blir brudd i ledning for fyllestasjon mot bil er for
gjennomsnittlig sikre anlegg vurdert til å være 4x10-6 per operasjon av HSE (/4/). Ved dette anlegget
er det antatt å være 1-2 oppkoblinger per dag, som varer 1 time. Biokraft antar at de kan komme til å
ha et snitt på 1,3 fyllinger per dag, tilsvarende dagsproduksjonen ved anlegget. Dette vil tilsi en årlig
frekvens for brudd i ledning på 1,9x10-3.
Ved et slangebrudd vil en jetbrann kunne medføre en kraftig varmelast på 68 kW/m2 inntil 92m fra
fyllestasjonen, Figur 37. 35 kW/m2 vil kunne oppnås inntil 112,3m fra utslippspunktet, mens 12,5
kW/m2 oppnås inntil 131,9m fra utslippspunktet og 6 kW/m2 ved 150,1m fra utslippspunktet. Dette er
inne på Norske skogs område.
Risiko skal analyseres videre.

Figur 37: Jetbrann ved brudd i forbindelse med fylling av tankbil.

For dette scenariet er det ikke vurdert noen oppsamling, og en lekkasje vil derfor kunne få en stor
utbredelse i form av en pytt, Figur 38. I verste konsekvens kan en varmestråling på 95,7kW/m2
oppnås inntil 18,4m fra utslippspunktet. 35 kW/m2 vil kunne oppnås inntil 21,1m fra utslippspunktet,
mens 12,5 kW/m2 oppnås inntil 26,8m fra utslippspunktet og 6 kW/m2 ved 30,8m fra utslippspunktet.
Scenariet når ikke utenfor Biokrafts områder.
Dette vurderes ikke videre i analysen.
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Figur 38: Brann i pytt ved lekkasje i forbindelse med fylling av tankbil.

En eksplosjon kan i verste fall oppstå meget langt fra utslippspunktet, da den konsentrerte mengden
slippes ut ved høyt trykk og også bruker tid på å fordampe fra væskeform, Figur 39. Et dødelig
overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 222,7m fra utslippspunktet, mens et overtrykk på 0,35barg
kan oppnås inntil 224m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil
225,49m fra utslippspunktet. Dette er innenfor Norske skogs område og risiko skal derfor analyseres
videre.

Figur 39: Eksplosjon ved lekkasje i forbindelse med fylling av tankbil

For en lekkasje i forbindelse med fylling av tankbil kan det oppstå en flashbrann med utstrekning
261,2m, Figur 40. Dette er utenfor Biokrafts områder og analyseres videre i kapittel 5.
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Figur 40: Flashbrann, utslipp ved fylling av tankbil

Kjølekretsen
Kjølekretsen er vurdert etter avtale med Wärtsilä, der kjølekomposisjonen er som tidligere beskrevet.
Da kjølekretsen har både varme og kalde medier er det valgt å dele innholdet i to, hvorav den ene
andelen på 100kg er ved 80 C og 20 bar, mens den andre andelen på 100kg er ved -160 C og 20bar.

7a) Utslipp ved gassfase
Dette utslippet skjer fra et rør på 4 tommer. Røret er vurdert oppkoblet mot en tank som holder angitt
mengde gass. Utslippet er vurdert både som et rent brudd og som utslipp via en ventil med åpning
3mm.
Frekvens for et fullt brudd i rørledningen er i henhold til HSE /4/ 5x10-7 per meter per år, mens
frekvensen for mindre ventiler er satt til 2x10-6. Her er rørlengdene ukjente, så det ses derfor også på
frekvenser for utslipp fra trykktanker. Dette gir en frekvens for utslipp fra større hull tilsvarende 4x10-6
og mindre hull tilsvarende 4x10-5.
Rørbrudd
Ved fullt rørbrudd vil en jetbrann, Figur 41, kunne få maksimal varmelast på 310 kW/m2 inntil 28m fra
utslippspunktet. 35 kW/m2 oppnås inntil 65m fra utslippspunktet, 12,5 kW/m2 oppnås inntil 85,6m fra
utslippspunktet, mens 6kW/m2 oppnås inntil 103,9 m fra utslippspunktet. Dette er både ekstremt høye
varmelaster og avstander som når inn til nabo.
Det anbefales å vurdere tiltak som nedstengningsventiler, oppsamling, vanngardinanlegg eller annet.
Risiko skal analyseres videre.
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Figur 41: Jetbrann ved rørbrudd i kjølekretsen, gassfase.

Utslippet ved komplett brudd kan også generere en eksplosjon, da gassmengden har høy brennverdi
og lav LEL Figur 17. Et dødelig overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 70,5m fra utslippspunktet,
mens et overtrykk på 0,35barg kan oppnås inntil 76,5m fra utslippspunkt. Overtrykk for
dominoeffekter, 0,21barg, kan oppnås inntil 83m fra utslippspunktet. Dette er innenfor Norske skogs
område.
Risiko skal analyseres videre.

Figur 42: Eksplosjon ved rørbrudd i kjølekrets, gassfase.

For et rørbrudd i kjølekrets ved gassfase kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 151,5m, Figur
43. Dette er utenfor Biokrafts områder og analyseres videre i kapittel 5.
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Figur 43: Flashbrann, rørbrudd i kjølekrets ved gassfase

Utslipp fra flens
Et utslipp fra et hull som tilsvarer en mindre lekkasje via flens eller ventil er antatt med en diameteren
på 3mm. Dette er analysert for å se på et noe mer realistisk scenario og om dette har konsekvenser
utover de akseptable grensene. Dette er et scenario med en sannsynlighet grunnfrekvens på 4x10-5
per år.
En jetbrann kan oppstå, men varmestrålingen bli minimal og kortvarig, med en maksimal
varmestråling på 0,74 kW/m2 i en avstand på 4,7m fra utslippspunktet, Figur 44. Varmestrålingen når
0 kW/m2 i en avstand på 13,6m fra utslippspunktet. Dette er innenfor alle akseptkriterier og fareverdier
ved varmelast og scenariet er derfor akseptabelt innenfor indre hensynssone.
Scenariet analyseres ikke videre.

Figur 44: Jetbrann ved utslipp fra flens, gassfase.

For et lite utslipp i kjølekrets ved gassfase kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 9,8, Figur 45.
Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke.
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Figur 45: Flashbrann, lite utslipp i kjølekrets ved gassfase

7b) Utslipp ved væskefase
Dette utslippet skjer fra et rør på 2½’’. Røret er vurdert oppkoblet mot en tank som holder angitt
mengde gass. Utslippet er vurdert både som et rent brudd og som utslipp via en ventil med åpning
3mm.
Frekvens for et fullt brudd i rørledningen er i henhold til HSE (s. 47) (/4/) 5x10-7 per meter per år, mens
frekvensen for mindre ventiler er satt til 2x10-6. Her er rørlengdene ukjente, så det ses derfor også på
frekvensers for utslipp fra trykktanker. Her er det da benyttet LPG trykk tank slik frekvens er foreslått
av HSE. Dette gir en frekvens for utslipp fra større hull tilsvarende 5x10-6 og mindre hull tilsvarende
1x10-5.

Rørbrudd
Ved fullt rørbrudd vil en jetbrann, Figur 41, kunne få maksimal varmelast på 152 kW/m2 inntil 82m fra
utslippspunktet. 35 kW/m2 oppnås inntil 108,5m fra utslippspunktet, 12,5 kW/m2 oppnås inntil 129,4m
fra utslippspunktet, mens 6kW/m2 oppnås inntil 150,6 m fra utslippspunktet. Dette innebærer både
høye varmelaster og avstander som når inn til Norske skog.
Det anbefales å vurdere tiltak som nedstengningsventiler, oppsamling, vanngardinanlegg eller annet.
Risiko skal analyseres videre.
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Figur 46: Jetbrann ved utslipp i kjølekrets, væskefase

Ettersom det her er væskefase vil det kunne dannes en pytt ved lekkasjestedet. Den verste
konsentrasjonen å ha for en brann i pytt vil være ved en sen antennelse der mest mulig av væsken
har rent ut, uten å fordampe i for stor grad. Ved en antennelse av denne vil det kunne oppnås meget
kraftige varmelaster, som angitt i Figur 23. En varmelast på 146,6 kW/m2 kan oppnås innenfor en
avstand på 32,5m fra utslippspunkt. En varmelast på over 35 kW/m2 kan oppnås inntil 41m fra
utslippspunktet, mens en varmelast på 12,5kW/m2 kan oppnås inntil 51,9m fra utslippspunktet og
6kW/m2 inntil 60,2m fra utslippspunktet.
Det anbefales å vurdere oppsamling slik at lekkasjen ikke har mulighet for å bre seg langt ut i
væskeform.
Risiko skal analyseres videre.

Figur 47: brann i pytt ved rørbrudd i kjølekrets, Væskefase.

Utslippet kan generere en eksplosjon, da gassmengden har høy brennverdi og lav LEL, Figur 48. Et
dødelig overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 145,6m fra utslippspunktet, mens et overtrykk på
0,35barg kan oppnås inntil 148,4m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter, 0,21barg, kan
oppnås inntil 151,5m fra utslippspunktet. Dette er innenfor Norske skogs område og må analyseres
videre.
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Det anbefales en mulighet for oppsamling slik at lekkasjen ikke har mulighet for å bre seg langt ut i
væskeform.

Figur 48: Eksplosjon ved rørbrudd i kjølekretsen, væskefase

For et rørbrudd i kjølekrets ved væskefase kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 140m, Figur
49. Dette er utenfor Biokrafts områder og analyseres videre i kapittel 5.

Figur 49: Flashbrann ved rørbrudd i kjølekrets ved væskefase

42

Oppdragsnr.: 5163358 Dokumentnr.: NO-002

Versjon: B08
Risikoanalyse

Utslipp fra flens
Ved fullt rørbrudd vil en jetbrann, Figur 50, kunne få maksimal varmelast på 96 kW/m2 inntil 14m fra
utslippspunktet. 35 kW/m2 oppnås inntil 16,6m fra utslippspunktet, 15 kW/m2 oppnås inntil 19,5m fra
utslippspunktet, mens 6kW/m2 oppnås inntil 22,4m fra utslippspunktet. Dette innebærer ekstremt
høye varmelaster inne på Biokrafts område, innen indre hensynssone.
Scenariet analyseres ikke videre.

Figur 50: Jetbrann ved utslipp fra flens i kjølekrets, væskefase

Utslippet kan generere en eksplosjon, da gassmengden har høy brennverdi og lav LEL, Figur 48. Et
dødelig overtrykk over 0,7barg kan oppnås inntil 43,1m fra utslippspunktet, mens et overtrykk på
0,35barg kan oppnås inntil 44,7m fra utslippspunkt. Overtrykk for dominoeffekter, 0,21barg, kan
oppnås inntil 46,4m fra utslippspunktet. Hendelsen vil ikke ramme utenfor Biokrafts område og
analyseres derfor ikke videre.

Figur 51: Eksplosjon ved utslipp via flens i kjøleanlegg, væskefase

For et mindre utslipp i kjølekrets ved væskefase kan det oppstå en flashbrann med utstrekning 46,7m,
Figur 52. Dette er innenfor Biokrafts områder og analyseres ikke videre.
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Figur 52: Flashbrann ved utslipp fra flens i kjølekrets ved væskefase.
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Scenarier med effekt utenfor Biokrafts område
Spredningsanalysene viser at lekkasjer fra gassklokken, rørledning fra gassklokken til oppgradering
og rørledning videre til kjøleanlegget ikke har potensiale til å gi kritisk eksponering utenfor Biokrafts
område (nr. 1, 2 og 3 i Tabell 3). Bakgrunnen for dette er at denne delen av anlegget dels har lavt
trykk og relativt lite bakvolum som gjør at potensialet for en stor brann/eksplosjon er begrenset.
Scenarier som er presentert i Tabell 7 er vurdert til å ha potensiale til å gi kritisk eksponering av
naboområdene til Biokraft og er derfor analysert videre i hendelsestreanalysen i kapittel 5.
Tabell 7: Oppsummering av scenarier med effekt utenfor Biokrafts område

Ref til nr. i Utslippsscenario Grunnfrekvens Hendelse
Tabell 3

Utstrekning

4

Brudd i rørledning 1,5x10-5 per år
mellom
kjøleanlegg og
tank

Eksplosjon 0,7barg: 98m
0,35barg: 102m
0,21barg: 107m

4

Brudd i rørledning 1,5x10-5 per år
mellom
kjøleanlegg og
tank

Flashbrann 98,7m

4

Mindre brudd i
7,7x10-5 per år
rørledning mellom
kjøleanlegg og
tank.

Eksplosjon 0,7barg: 87m
0,35barg: 90m
0,21barg: 94,5

4

Mindre brudd i
7,7x10-5 per år
rørledning mellom
kjøleanlegg og
tank.

Flashbrann 93,4m

5

Stort utslipp fra
LBG-tank

3x10-6 per år

Jetbrann

5

Stort utslipp fra
LBG-tank

3x10-6 per år

Eksplosjon 0,7barg: 91,5m
0,35barg: 97m
0,21barg: 104m

5

Stort utslipp fra
LBG-tank

3x10-6 per år

Flashbrann 82,4m

6

Brudd i
forbindelse med
fylling av tankbil

1,9x10-3 per år

Jetbrann

6

Brudd i
forbindelse med
fylling av tankbil

1,9x10-3 per år

Eksplosjon 0,7barg: 221m
0,35barg: 222m
0,21barg: 222,5m

6

Brudd i
forbindelse med
fylling av tankbil

1,9x10-3 per år

Flashbrann 260,5m

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
gassfase

4x10-6 per år

Jetbrann

35kW/m2: 45m
12,5kW/m2 55,1m
6 kW/m2 62,7m

35kW/m2: 112m
12,5kW/m2 131,9m
6 kW/m2 150,1m

35kW/m2: 65m
12,5kW/m2 85,6m
6 kW/m2 103,9 m
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Utstrekning

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
gassfase

4x10-6 per år

Eksplosjon 0,7barg: 70,5m
0,35barg: 76,5m
0,21barg: 83m

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
gassfase

4x10-6 per år

Flashbrann 151,5m

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
væskefase

5x10-6 per år

Jetbrann

35kW/m2: 108m
12,5kW/m2 129,4m
6 kW/m2 150,6 m

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
væskefase

5x10-6 per år

Brann i
pytt

35kW/m2: 41m
12,5kW/m2 50m
6 kW/m2 61,5 m

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
væskefase

5x10-6 per år

Eksplosjon 0,7barg: 146m
0,35barg: 147,5m
0,21barg: 151m

7

Rørbrudd i
kjølekretsen,
væskefase

5x10-6 per år

Flashbrann 140m
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Hendelsestrær og frekvensvurderinger
Av hendelsene som kan gi kritisk eksponering av naboer utenfor Biokrafts område er det to
hovedformer:
-

Utslipp i væskeform
Utslipp i gassform (kun utslipp fra MR-krets)

Det er utviklet to hendelsestrær som er representative for disse hendelsene, der sannsynligheter som
varierer med utslippet er beskrevet som P0, P1 og P2.
Hendelsestrærne inkluderer kun aktive hendelser, ikke parametere som beskriver situasjon i området
rundt når hendelsen inntreffer. Likevel må dette regnes inn som en del av sannsynligheten for at den
uønskede hendelsen ender med uønsket konsekvens. I denne analysen er det to slike parametere;
strukturelle barrierer mellom Biokraft og Norske skog/retning Skogn og værforhold.
I dette kapittelet beskrives vurderingene som ligger bak de valgte sannsynlighetene som inngår i
endelig beregning av risiko. De ulike sannsynlighetene som benyttes er:
-

Strukturelle barrierer
Vindretning og værforhold
Umiddelbar antennelse
Dannelse av pytt ved utslipp i væskeform
Antennelse av gassky
Turbulens

Beregning av risiko er vist i vedlegg 2.

Hendelsestrær
Hendelsestrærne er angitt i Figur 53 og Figur 54 på de neste sidene, der Figur 53 viser hendelsestre
for utslipp i væskefase og hendelsestreet i Figur 54 representerer utslipp i gassfase.
Basert på Phast-vurderingene beskrevet i kapittel 4 er det tatt utgangspunkt i at følgende uønskede
hendelser kan forekomme som følge av en lekkasje:
-

Eksplosjon
Jetbrann
Brann i pytt (tidlig og sen antennelse)
Flashbrann
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Brudd eller lekkasje der LBG eller MR i væskefase er involvert
Utslipp

Brudd/Lekkasje

P0

Umiddelbar
antennelse

Dannelse av pytt

Ja
30%

Antennelse av
gassky

Resterende pytt
antennes

Turbulens (område
med hindringer)

Ja

0,3 x P1 x P 0

Jetbrann

0,3 x (1-P1) x P 0

Ja
30 %

Eksplosjon

0,7 x P2 x 0,3 x P0

Nei
70 %

Flashbrann

0,7 x P2 x 0,7 x P0

Ja
5%

Brann i pytt
(sen)

0,7 x (1-P 2) x 0,05 x P0

Nei
95 %

Ingen effekt

0,7 x (1-P 2) x 0,95 x P0

Ja

P2

Nei
1-P2

Sannsynlighet

Brann i pytt
(tidlig)

P1

Nei
1-P1

Nei
70%

Konsekvens

Figur 53: Hendelsestre for hendelser i væskefase
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Brudd eller lekkasje i MR-krets, gassfase
Utslipp

Umiddelbar
antennelse

Brudd/Lekkasje
P0

Ja
30 %

Nei
70 %

Antennelse av
gassky

Ja

P2

Nei
1-P2

Turbulens (område
med hindringer)

Konsekvens

Sannsynlighet

Jetbrann

0,3 x P 0

Ja
30 %

Eksplosjon

0,7 x P2 x 0,3 x P0

Nei
70 %

Flashbrann

0,7 x P2 x 0,7 x P 0

Ingen effekt

0,7 x (1-P2 ) x P0

Figur 54: Hendelsestre for utslipp ved gassfase i MR-krets

49

Oppdragsnr.: 5163358 Dokumentnr.: NO-002

Versjon: B08
Risikoanalyse

Strukturelle barrierer mellom Biokraft og Norske skog
For at en lekkasje skal kunne gi kritisk eksponering i retning av Norske skog og Skogn for øvrig må
gass eller væske kunne spre seg i den retningen. Dette vil si at skaden som medfører utslippet ikke
må være plassert slik at andre anleggsdeler, eller røret eller tanken utslippet skjer fra, blokkerer
utslippet i retning mot Norske skog og Skogn. Flere av rørene og tankene det er vurdert utslipp fra
ligger tett samlet på Biokrafts område og mellom Biokraft og Norske skog er det i tillegg flere store
tanker som skiller de to aktørene. Tankene vil fungere som barrierer til Norske skogs fordel dersom en
uønsket hendelse skulle inntreffe.
Sannsynlighet for at utslippet hindres i å nå Norske skogs område, eller Skogn, settes til 50%. Dette
anses å være et konservativt anslag, basert på andelen av og størrelsene til tankene mellom de to
aktørene. Som angitt i Figur 3 vil større tanker dekke nesten hele grensen mellom de to aktørene.

Værforhold
Værforhold har mye å si for sannsynligheten for at en bestemt konsekvens av et utslipp skal inntreffe.
Ulike vindstyrker og vindretninger vil, som vist i kapittel 4.1, i stor grad påvirke om en eksplosiv gassky
oppløses fort eller sakte, samt om den er over en plassering der det er mulig å få antennelse.
Vindrose av nyere dato for Skogn er ikke funnet, men vindrose for Reppe, Figur 55, anses å være
representativ for anlegget.

Figur 55: Vindrose representativ for Skogn

Vindrosen viser at vinden går innover land 30-40% av tiden. Dette vil si at et utslipp med 30-40%
sannsynlighet vil føres i retning mot Norske skog og andre naboer. Vindhastigheten er mesteparten av
tida mellom 0,3 og 5,2 m/s, men det er ca 5% sannsynlighet for at den er mellom 5,3 og 10,2 m/s.
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Oppsummert kan det antas en frekvens på 30% for vindretning inn mot Norske skog og Skogn, der
vindforholdene er optimale for at konsekvensene av en hendelse kan nå lengst mulig vekk fra
Biokrafts område.

Utslippsretning ved jetbrann
En jetbrann vil ikke påvirkes av været på samme måte som de andre hendelsene, ettersom momentet
i jetbrannen, som følge av trykket bak lekkasjen, i de fleste tilfeller vil ha større effekt enn vind.
Dermed er utslippsretning den viktigste årsaken til at naboområder rammes. Forenklet kan det tas
utgangspunkt i seks retninger: opp, ned eller fire retninger i vannrett linje. Ettersom et slikt utslippsrom
ikke dekker alle de mulige vinkler i forhold til dette, og grensen mot Norske skog ikke er et enkelt
punkt, er det valgt å benytte 30% sannsynlighet for at utslippet treffer nabo. Dette er en konservativ
antagelse, som også dekker muligheten for at trykket påvirker utslippsretningen under utslippet.

Umiddelbar antennelse som følge av bruddmekanismen
Sannsynligheten for umiddelbar antennelse avhenger i stor grad av årsaken til utslippet. Dersom
årsaken er store temperatursvingninger som medfører at en innkobling feiler er det lite sannsynlig at
dette involverer gnister og antennelse. Skulle årsaken være et mekanisk sammenstøt med stor kraft er
dette antatt å ha større sannsynlighet for antennelse som følge av gnister eller varmeutvikling i
forbindelse med sammenstøtet.
Basert på Woodward og Pitblado’s book “LNG Risk Based Safety – Modeling and Consequence
Analysis” fra 2010 er det valgt å benytte en sannsynlighet på 30%. Denne sannsynligheten er i boka
beskrevet å gjelde for meget kraftig mekanisk sammenstøt. I samme boka er det også beskrevet en
gjennomsnittssannsynlighet ned mot 20% for å inkludere andre årsaker. OGP beskriver i sine data /9/
en umiddelbar antennelse til å være helt ned mot 0,1%.
30% anses å være et konservativt tall, spesielt for Biokrafts område der det er lite trafikk utenom de
personaltrafikk og trafikk inkludert lastebiler for å hente ut biogassen. I tillegg er, som vist i figur 5 og
Tabell 7, de fleste delene av anlegget der disse større hendelsene kan forkomme planlagt med EXsoner, hvilket vil senke sannsynligheten for eksplosiv atmosfære.
Sannsynligheten 30% for umiddelbar antennelse er valgt for alle de ulike hendelsene som studeres
videre.

Dannelse av pytt
Ved utslipp av biogass eller mixed refrigerant i væskeform vil noe av innholdet fordampe i løpet av kort
tid, mens store deler av utslippet vil danne en pytt i forbindelse med utslippsstedet og deretter
fordampe over lengre tid. Dannelsen av pytt kan medføre fare for brann, dersom ikke utslippet samles
opp eller det er kontroll med tennkilder i området.
Phast beregner, i tillegg til utstrekningen av spredning, andelen av utslippet som forblir i væskeform.
Sannsynligheten som er benyttet for de ulike analyserte scenariene, beskrevet som P1 i
hendelsestrærne, er derfor som vist i Tabell 8.
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Tabell 8: Fordeling væske/gass ved utslipp i væskefase

Scenario

Andel i væskeform

Andel i gassform

Komplett brudd i rørledning mellom kjøleanlegg 0,91
og tank

0,09

Mindre brudd i rørledning mellom kjøleanlegg
og tank

0,82

0,18

Stort utslipp fra LBG-tank

0,92

0,08

Brudd i forbindelse med fylling av tankbil

0,65

0,35

Rørbrudd i kjølekretsen, væskefase

0,9

0,1

Generelt sett vil en umiddelbar antennelse av en lekkasje, der væsken begynner å fordampe med en
gang, kunne medføre både jetbrann og brann i pytt. Phast beregner disse hendelsene separat, og
tilsvarende gjøres det også slik i hendelsestreet. Dette skyldes at en jetbrann kan ha langt større
utbredelse og konsekvens enn en brann i en pytt. Fordelingen i gass- og væskeform over
gjennomføres for å kunne skille på utfall jetbrann eller tidlig antennelse av pytt som følge av en
umiddelbar antennelse. Fordelingen over er et snitt over utslippets tid, og reflekterer derfor ikke initiell
fordeling i det utslippet skjer. I det utslippet skjer vil utslippet i all hovedsak være i væskeform. Valget
over er derfor konservativt slik at jetbrann, som medfører størst konsekvens, tildeles størst vekt. For
antennelse av en tidlig brann i pytt benyttes samme sannsynlighet som for jetbrann, som beskrevet i
kapittel 5.4.

Antennelse av gassky – sen tenning
Sannsynlighet for antennelse av gassky som er uavhengig av selve bruddmekanismen avhenger av
andelen masse som slippes ut per tid, spredningshastighet oppgitt i kg/s, og hva slags område den
brer seg over. Phast beregner utslipp av masse per tid for de ulike scenariene.
OGP har samlet statistiske beregninger av antennelse /5/, basert på utslippets innhold,
spredningshastighet og område det inntreffer i. Følgende antennelsessannsynligheter er benyttet for
de ulike utslippene, basert på data fra OGP.
Tabell 9: Antennelsessannsynligheter per scenario

Scenario

Spredningshastighet

Antennelsessannsynlighet

Komplett brudd i rørledning mellom
kjøleanlegg og tank

0,41 kg/s

0,3 %

Mindre brudd i rørledning mellom kjøleanlegg 0,43 kg/s
og tank

0,3 %

Stort utslipp fra LBG-tank

16,77 kg/s

0,5 %

Brudd i forbindelse med fylling av tankbil

34,44 kg/s

5%

Rørbrudd i kjølekretsen, gassfase

47,75 kg/s

11 %

Rørbrudd i kjølekretsen, væskefase

135,4 kg/s

20 %
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Antennelse av gjenværende pytt
Dersom ikke en pytt har antent umiddelbart, eller fordampet fullstendig, kan den antennes en stund
etter utslippet fant sted. Sannsynligheten for dette anses å være lav, ettersom det forventes større
mulighet for kontroll over situasjonen jo lengre tid det har gått siden opprinnelig hendelse inntraff.
En vurdering gjort i analysegruppa medfører bruk av en sannsynlighet på 5% som anses å være
konservativ.

Turbulens – eksplosjon
Hvorvidt en antennelse av en gassky medfører eksplosjon eller flashbrann avhenger av om området
gasskyen befinner seg i er fortettet slik at det oppstår turbulens i skyen, eller ikke. Et område som
medfører turbulens, typisk ved fortetning, har større sannsynlighet for å oppleve eksplosjon enn et mer
åpent område.
“Flash Fire: historical analysis and modelling” av Villafane, Darbra og Casal /12/ angir en
sannsynlighet på mellom 25 og 30% for eksplosjon. “Fire Hazard and Fire Risk Assessment”, utgave
1150 foreslår 32 %. I vurderingen i denne analysen er det med bakgrunn i dette antatt en
sannsynlighet på 30%, som følge av de installasjonene og den fortetningen som i dag er angitt på
Norske skogs område.
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Resultater
Basert på hendelsetreanalysen presentert i kapittel 5 er individrisiko for 3. part beregnet til 4,03*10-5
per år på grensen mellom Biokraft og Norske skog. Dette overskrider kravene for hensynssone 2,
midtre sone. Videre strekker dette området seg inn til cirka 270 m fra Biokrafts anlegg, der scenariene
i Biokrafts anlegg ikke lenger gir kritisk eksponering. Dette medfører at kravene til hensynssonene ikke
er oppfylt innenfor industriområdet der Norske skog befinner seg. I henhold til eksisterende regulering
er avstand til området som tilsvarer ytre sone slik at det ikke vil være noen risiko for dette området.
Hendelsene som bidrar mest til risikoen er knyttet til anleggsdeler med væskefase, spesielt kombinert
med høyt trykk. Høy metning av hydrokarboner finnes spesielt i tilknytning til kjøleanlegg, kjølekrets,
LBG-tank og fyllestasjon for tankbiler. Det drivende scenariet som her medfører risiko over aksepterte
grenseverdier er brudd i ledning tilknyttet fyllestasjonen.
For fyllestasjonen vises det i vedlegg 2 at jetbrann har risikobidrag på over 10-5 ved grense mot
Norske skog, hvilket alene er høyere enn akseptabel risiko for midtre sone.
Resultatene for de andre analyserte hendelsene er alle lavere enn 10-6. For å kunne oppnå akseptabel
risiko er derfor tiltak knyttet til fyllestasjonen nødvendig. Følgende tiltak er foreslått og vil vurderes
videre i kapittel 7:
-

Tennkildekontroll under fylleoperasjoner
Oppsamling
Skumlegging

Det er ikke aktuelt for Biokraft å be Norske Skog om å innføre ekstra tiltak hos seg, og tiltakene må
derfor være gjennomførbare på Biokrafts område.
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Videre tiltak og vurderinger for fyllestasjon
Som beskrevet i kapittel 6 er det i hovedsak tre tiltak som er foreslått for fyllestasjonen. I dette
kapittelet skal det vurderes om disse tiltakene er tilstrekkelige, enten alene eller samlet, for å sikre at
risiko er innenfor akseptkriteriet for midtre sone.
De tre tiltakene beskrives videre i kapittel 7.1.

Foreslåtte tiltak
Tennkildekontroll under fylleoperasjoner
Med tennkildekontroll menes det her at det vil settes strenge krav til aktiviteter på Biokrafts område
under fylleoperasjoner, i tillegg til krav til prosedyrer i forbindelse med operasjonene.
Følgende aktiviteter begrenses i forbindelse med fylleoperasjonene:
-

Togbevegelser skal ikke forekomme innenfor Biokrafts område.
Biltrafikk skal ikke foregå i nærheten av fyllestasjonen.
Varme arbeider skal ikke pågå i nærheten av fyllestasjonen
Røyking skal være forbudt på området til Biokraft.

I tillegg planlegges det med tilstedeværelse av personell fra Biokraft i forbindelse med fylleooperasjon.
Det forutsettes også at tankbiloperatør følger gjeldende forskrifter og regelverk knyttet til håndtering og
transport av farlig gods. Dette vil også si at sjåfør er trent i håndtering av farlig stoff, samt kjent med
krav til tankbil. Tankbilen skal ikke kunne være kilde til antennelse.
Fyllestasjonen er prosjektert slik at det ikke skal være LBG i rørledning for fylling utenom
fylleoperasjonen. Dermed er ikke mekanisk sammenstøt eller hendelser utenom fylleoperasjon
aktuelle ulykkesscenarier. Kombinert med krav om at togbevegelser og biltrafikk ikke skal kunne
foregå i nærheten av fyllestasjon under en fylleoperasjon, vil mekanisk sammenstøt som årsak til
utslipp og umiddelbar antennelse kunne utelukkes.
I analysen er det tidligere benyttet en sannsynlighet på 30% for umiddelbar antennelse, der tallet
skyldes fare for at mekanisk sammenstøt medfører antennelsen. Sannsynligheten var basert på
Woodward og Pitblado’s book “LNG Risk Based Safety – Modeling and Consequence Analysis” fra
2010. Boken beskriver også en gjennomsnittssannsynlighet ned mot 20% for å inkludere andre
årsaker. OGP beskriver i sine data /9/ en umiddelbar antennelse til å være helt ned mot 0,1%.
Ved innføring av tennkildekontroll vil sannsynligheten for umiddelbar antennelse avhenge av at
prosedyrer under fylleoperasjon følges. Med utgangspunkt i de tidligere nevnte sannsynlighetene, og
en vurdering basert på tidligere erfaring antas en feilrate på 5% for at prosedyrer ikke overholdes, eller
at andre uspesifiserte tennkilder fremkommer, og dette medfører antennelse.
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Oppsamling
Oppsamling vil i hovedsak bety at man begrenser området LBG kan flyte ut over ved en lekkasje.
Dette gir en mindre overflate LBG kan fordampe fra, slik at mengden gass som fordampes fordeles ut
over lengre tid. Dermed vil også uttynning av gassen gå raskere, slik at sannsynlighet for antennelse
minker.
Hvor effektiv oppsamling vil være avhenger av hvor stor andel av utslippet Biokraft evner å samle inn.
Dette avhenger videre av hvordan lekkasjen oppfører seg, og metode for oppsamling, om det er et
basseng under utslippspunktet eller en drenering.
Ettersom overføring av LBG vil foregå via slange, er det ingen garanti for retningen et eventuelt utslipp
vil ta. Det verste scenariet er en horisontal utslippsretning, der spredningen av LBG blir størst mulig. I
dette tilfellet kan det antas at tankbilen til en viss grad vil fungere som en vegg, dersom utslippet skulle
skje horisontalt. Dermed vil dette kunne begrense spredningen noe. Det viktigste er likevel at en form
for oppsamling skjer, slik at fordampningsraten begrenses, hvilket igjen vil kunne begrense
sannsynligheten for eksplosjon eller flashbrann på naboområder.
Analysen tar ikke stilling til type oppsamling, men velger i likhet med OGP /9/ å ta utgangspunkt i at
oppsamlingen er tilpasset det potensielle utslippet. OGP angir for utslippsrater over 10 kg/s en
antennelsessannsynlighet tilsvarende 1,3%. For fyllestasjonen er, som tidligere angitt, utslippsraten
34,4 kg/s. På grunn av rask nedstengning er likevel utslippspotensialet lite og denne raten forventes å
minske raskt.

Skumlegging
Ettersom oppsamling alene ikke hindrer en uønsket utvikling av utslippet, kan det være
hensiktsmessig å ha en mulighet for å «lukke inne» væskedelen av utslippet. Skumlegging, eller
eventuell oppsamling til en lukket kum, kan være en nyttig metode for å hindre kontinuerlig
fordampning frem til all væsken er løst opp. Dermed vil også sannsynligheten for eksplosjon eller
flashbrann reduseres kraftig.
Skumlegging kan også gjennomføres uten oppsamling. Utslippet ved fyllestasjonen er gjennom Phast
simulert til å gi en pytt med diameter opp mot 4m, som deretter minsker med fordampning.
Fordampningen vil ta tid, og sånn sett vil skumlegging kunne bidra til å senke sannsynligheten for
eksplosjon også uten oppsamling. Skumlegging kan til gjengjeld bli noe mer komplisert, avhengig av
hvordan utslippet sprer seg.
Suksess ved skumlegging vil være helt avhengig av personalets evne til å reagere raskt ved et utslipp.
Industrivernet skal kunne skumlegge innen 10 minutter, da responstiden er cirka 5 minutter med rundt
2 minutter kjøretid fra brannstasjonen til Biokrafts område. Dette er videre beskrevet nærmere i
kapittel 14.2 i søknaden /14/. I tillegg må det sikres at trening gjennomføres ofte nok til at det i en
utslippssituasjon responderes som planlagt. Dette er dermed helt avhengig av menneskelig aksjon.
Sannsynligheten for at personell reagerer som planlagt i en slik situasjon er antatt å være 90%. Det vil
si en feilsannsynlighet på 10%. Dette tilsier at personalet ikke håndterer situasjonen rett i 1 av 9
tilfeller, hvilket antas å være konservativt, såfremt Biokraft gjennomfører jevnlig trening.
Dersom oppsamlingen av utslippet ledes til en lukket kum, kan det antas en lavere feilsannsynlighet.
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Hendelsestrær ved innføring av nye tiltak
For å kunne vurdere effekten av tiltakene kvantitativt er det utviklet fire hendelsestrær, som
representerer følgende situasjoner:
-

Utslipp med tennkildekontroll
Utslipp med oppsamling og skumlegging
Utslipp med tennkildekontroll og skumlegging
Utslipp med tennkildekontroll, oppsamling og skumlegging

Ettersom oppsamling kun gir endring i sannsynlighet for antennelse av gassky, er hendelsestreet for
utslipp med oppsamling likt hendelsestreet vist i kapittel 5.1. For utslipp med tennkildekontroll og
oppsamling vil det hendelsestreet for utslipp med tennkildekontroll være representativt.
I hendelsestrærne på de neste sidene er hendelser som ikke gir uønsket effekt markert med grønt,
hendelser som ikke rammer utenfor Biokrafts tomt markert med gult og uønskede hendelser som kan
ramme nabo angitt med hvit farge.
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Brudd eller lekkasje i forbindelse med fylleoperasjon, flytende LBG, tennkildekontroll (benyttes også for å illustrere situasjon med tennkildekontroll og oppsamling, uten skumlegging)

Utslipp

Brudd/Lekkasje

P0

Tennkildekontroll fungerer

Ja
1-P1

Dannelse av pytt

Antennelse av gassky

Ja

Ja

P=1

P3

Nei
1-P3

Nei
P1

Ja

P2

Nei
1-P2

P1 representerer
sannsynligheten for at
prosedyrer knyttet til
tennkildekontroll under
fylling ikke ivaretas, og
tilsvarer dermed
sannsynlighet for
antennelse.

P2 representerer andelen
som ved et utslipp danner
en pytt. Resterende andel
danner gass direkte.

Resterende pytt antennes

Turbulens (område med
hindringer)

Konsekvens

Sannsynlighet

Ja
30 %

Eksplosjon

(1-P1) x P3 x 0,3 x P0

Nei
70 %

Flashbrann

(1-P1) x P 3 x 0,7 x P0

Ja
5%

Brann i pytt (sen)

(1-P1) x (1-P3) x 0,05 x P0

Nei
95 %

Ingen effekt

(1-P1) x (1-P3) x 0,95 x P0

Brann i pytt (tidlig)

P1 x P2x P0

Jetbrann

P1 x (1-P2) x P0

P3 representerer
sannsynligheten for
antennelse av en gassky.
Ved manglende
oppsamling vil arealet LBG
flyter utover kunne bli stort
og fordampningsraten blir
dermed høyere. Dermed vil
P3 være ulik or hendelser
med og uten oppsamling.
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Brudd eller lekkasje i forbindelse med fylleoperasjon, med oppsamling og skumlegging
Utslipp

Brudd/Lekkasje

P0

Umiddelbar
antennelse

Ja
30%

Dannelse av pytt

Ja
P1

Skumlegging ved
oppsamling

Antennelse av
gassky

Resterende pytt
antennes

Turbulens (område
med hindringer)

Konsekvens

Sannsynlighet

P2

Kontrollert
avbrenning/
Ingen effekt

0,3 x P1 x P2 x P0

Nei
1-P2

Brann i pytt
(sen)

0,3 x P1 x (1-P2) x P0

Jetbrann

0,3 x (1-P1) x P0

Ingen effekt/
kontrollert
avbrenning

0,7 x P2 x P0

Ja
30 %

Eksplosjon

0,7 x (1-P2 ) x P3 x 0,3 x P0

Nei
70 %

Flashbrann

0,7 x (1-P2) x P3 x 0,7 x P0

Ja
5%

Brann i pytt
(sen)

0,7 x (1-P2 )x (1-P3) x 0,05 x P0

Nei
95 %

Ingen effekt

0,7 x (1-P2 ) x (1-P3) x 0,95 x P0

Ja

Nei
1-P1

Nei
70%

Ja
P=1

Ja

P2

Nei
1-P2

Ja

P3

Nei
1-P3

P1 representerer andelen
som ved et utslipp danner en
pytt. Resterende andel
danner gass direkte.

P2 representerer
sannsynligehten for at
skumlegging blir
gjennomført like etter et
utslipp er samlet opp.

P3 representerer
sannsynligheten for
antennelse av en gassky. I
dette hendelsestreet er
utgangspunktet at
oppsamling finnes.
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Brudd eller lekkasje ved fyllestasjon, med tennkildekontroll og skumlegging uten oppsamling
Utslipp

Brudd/Lekkasje

P0

Tennkildekontroll
fungerer

Ja
1-P1

Dannelse av pytt

Ja
P=1

Skumlegging uten
oppsamling

Antennelse av
gassky

P2 representerer andelen
som ved et utslipp danner
en pytt. Resterende andel
danner gass direkte.

Sannsynlighet

(1-P1) x P3 x P0

Ja
30 %

Eksplosjon

(1-P1) x (1-P3) x P4 x 0,3 x P0

Nei
70 %

Flashbrann

(1-P1) x (1-P3) x P4 x 0,7 x P0

Ja
5%

Brann i pytt
(sen)

(1-P1) x (1-P3) x (1-P4 ) x 0,05 x P0

Nei
95 %

Ingen effekt

(1-P1) x (1-P3) x (1-P4 ) x 0,95 x P0

Ja
P3

Kontrollert
avbrenning/
Ingen effekt

P1 x P2 x P3 x P0

Nei
1-P3

Brann i pytt
(sen)

P1 x P2 x (1-P3) x P0

Jetbrann

P1 x (1-P2) x P0

Ja

P4

Nei
1-P2

P1 representerer
sannsynligheten for at
prosedyrer knyttet til
tennkildekontroll under
fylling ikke ivaretas, og
tilsvarer dermed
sannsynlighet for
antennelse.

Konsekvens

Ingen effekt/
kontrollert
avbrenning

Nei
1-P4

Ja
P2

Turbulens (område
med hindringer)

Ja
P3

Nei
1-P3

Nei
P1

Resterende pytt
antennes

P3 representerer
sannsynligheten for
antennelse av en gassky. I
dette hendelsestreet er
utgangspunktet at
oppsamling ikke finnes.

P4 representerer
sannsynligheten for
antennelse av en gassky.
Ved manglende
oppsamling vil arealet LBG
flyter utover kunne bli stort
og fordampningsraten blir
dermed høyere. Dermed vil
P3 være ulik or hendelser
med og uten oppsamling.
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Brudd eller lekkasje ved fyllestasjon, med tennkildekontroll og oppsamling med skumlegging
Utslipp

Brudd/Lekkasje

P0

Tennkildekontroll
fungerer

Ja
1-P1

Dannelse av pytt

Ja
P=1

Skumlegging uten
oppsamling

Antennelse av
gassky

P2 representerer andelen
som ved et utslipp danner
en pytt. Resterende andel
danner gass direkte.

Sannsynlighet

(1-P1) x P3 x P0

Ja
30 %

Eksplosjon

(1-P1) x (1-P3) x P4 x 0,3 x P0

Nei
70 %

Flashbrann

(1-P1) x (1-P3) x P4 x 0,7 x P0

Ja
5%

Brann i pytt
(sen)

(1-P1) x (1-P3) x (1-P4 ) x 0,05 x P0

Nei
95 %

Ingen effekt

(1-P1) x (1-P3) x (1-P4 ) x 0,95 x P0

Ja
P3

Kontrollert
avbrenning/
Ingen effekt

P1 x P2 x P3 x P0

Nei
1-P3

Brann i pytt
(sen)

P1 x P2 x (1-P3) x P0

Jetbrann

P1 x (1-P2) x P0

Ja

P4

Nei
1-P2

P1 representerer
sannsynligheten for at
prosedyrer knyttet til
tennkildekontroll under
fylling ikke ivaretas, og
tilsvarer dermed
sannsynlighet for
antennelse.

Konsekvens

Ingen effekt/
kontrollert
avbrenning

Nei
1-P4

Ja
P2

Turbulens (område
med hindringer)

Ja
P3

Nei
1-P3

Nei
P1

Resterende pytt
antennes

P3 representerer
sannsynligheten for
antennelse av en gassky. I
dette hendelsestreet er
utgangspunktet at
oppsamling ikke finnes.

P4 representerer
sannsynligheten for
antennelse av en gassky.
Ved manglende
oppsamling vil arealet LBG
flyter utover kunne bli stort
og fordampningsraten blir
dermed høyere. Dermed vil
P3 være ulik or hendelser
med og uten oppsamling.
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Kvantitativ vurdering av risiko ved innføring av nye tiltak
Følgende resultater fremkommer for risiko, ved grense til Norske skog, ved innføring av de ulike
tiltakene:
Tiltak
Tennkildekontroll
Oppsamling
Tennkildekontroll og oppsamling
Oppsamling og skumlegging
Tennkildekontroll og skumlegging
Tennkildekontroll, oppsamling og skumlegging

Beregnet risiko
1,90*10-5
3,29*10-5
8,95*10-6
3,06*10-5
9,49*10-6
5,78*10-6

Resultatene angir at det kan oppnås akseptabel risiko ved å kombinere flere av tiltakene, gitt at
tennkildekontroll er ett av tiltakene. Dermed vil risiko kunne bli akseptabel ved grense mot Norske
skog. Beregningene er vist i vedlegg 2.
Beregningene er utført for 1,3 fyllinger per dag.

Anbefaling
Alle beregningene i analysen har basert seg på en gjennomsnittlig fyllestasjon med visse
sikkerhetsinstallasjoner, i henhold til rateinndeling som beskrevet av HSE /4/, og EN 13645 /13/.
Dersom fyllestasjonen har sikkerhetsinstallasjoner på et høyere nivå enn dette, reduseres
grunnfrekvensen for utslipp ved fyllestasjon betraktelig, fra 4*10-6 til 2*10-7 per fylleoperasjon. Dette vil
medføre at det i utgangspunktet er akseptabel risiko mot Norske skog uten tiltak, selv med 1,3 fyllinger
per døgn.
De anbefalte tiltakene er likevel slik at de anbefales gjennomført, slik at det ikke er noen tvil om risiko
er akseptabel. Dersom det kun er aktuelt å gjennomføre to av tiltakene viser analysens beregninger at
dette vil være akseptabelt.
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Oppsummering og konklusjon
Denne analysen er en overordnet vurdering av risiko for mennesker ved drift av Biokrafts planlagte
LBG-anlegg på Fiborgtangen i Skogn i Nord-Trøndelag. Risikoanalysen tar utgangspunkt i DSBs
temarapport om sikkerhet rundt anlegg som behandler farlige stoff (/1/), og benytter krav til
hensynssoner som akseptkriterier. Anlegget er planlagt i et allerede etablert industriområde like ved
siden av Norske Skog. Akseptkriteriene er derfor benyttet for å se om det må gjøres tiltak opp mot
nabobedrift eller tredjepart basert på scenariene og avstander mellom Biokrafts anlegg og
nabovirksomheter.
Basert på gjennomført analyse, med innføring av alle anbefalte tiltak for fylleoperasjoner, er
individrisiko for 3. part beregnet til 5,78*10-6 per år på grensen mellom Biokraft og Norske skog. Ved
innføring av kombinasjonen av tiltakene tennkildekontroll og skumlegging eller tennkildekontroll og
oppsamling, vil også akseptabel risiko kunne oppnås, beregnet til henholdsvis 9,49*10-6 og 8,95*10-6.
Dette er innenfor kravene for hensynssone 2, midtre sone. Videre strekker dette området seg inn til
cirka 270 m fra Biokrafts anlegg, der scenariene i Biokrafts anlegg ikke lenger gir kritisk eksponering.
Dette medfører at kravene til hensynssonene er oppfylt innenfor industriområdet der Norske skog og
Biokraft befinner seg. Dette betyr at eksisterende regulering kan beholdes.
Hendelsene som bidrar mest til risikoen er knyttet til anleggsdeler med væskefase, spesielt kombinert
med høyt trykk. Høy metning av hydrokarboner finnes spesielt i tilknytning til kjøleanlegg, kjølekrets,
LBG-tank og fyllestasjon for tankbiler.
Analysen viser at risikoen er innenfor akseptable grenser med minimum tiltakene tennkildekontroll og
skumlegging. Det er anbefalt ytterligere tiltak i Tabell 10 som vil kunne redusere risikoen videre. Disse
innebærer i hovedsak oppsamling av væske ved lekkasje og ytterligere sikring mot varme hendelser. I
tillegg bør det vurderes om det skal settes krav til nedstengningssystem og tennkildekontroll i større
deler av Biokrafts område enn kun ved EX-sonene.
Noen av tiltakene er allerede bekreftet vedtatt av Biokraft, noe som reflekteres i tabellen. Det
anbefales å vurdere de resterende foreslåtte risikoreduserende tiltakene i henhold til ALARP
prinsippet.

Dominoeffekt
Spredningsberegningene viser at det er et potensiale for eskalering av en hendelse.
Dominoeffekt inne på Biokrafts anlegg er det mest sannsynlige. Skulle det først oppstå en kraftig
brann eller eksplosjon på Biokrafts område er det såpass tett internt på området at en følgehendelse
ikke er usannsynlig. De viktigste barrierene mot eskalering er tiltak som sikrer mot initierende
hendelse f.eks. gode vedlikeholdsrutiner for å unngå en lekkasje samt gassdeteksjon og
tennkildekontroll. I tillegg må en beredskapsplan etableres og øvelser må gjennomføres for å sikre en
rask evakuering av anlegget ved en hendelse. Videre sikring av de ulike anleggsdelene kan også
vurderes men ansees ikke for nødvendig for å oppnå akseptabel risiko.
Dominoeffekt inne på Norske skogs område vil trolig kunne innebære brann ved antennelse av
installasjoner eller opplagret tømmer på anlegget. Av farlige stoffer oppbevart på Norske skogs
område skal eksisterende oljetank, 300 m fra Biokraft, avvikles i løpet av 2018. Avstandene er også
slik at de fleste utslippene vil være oppløst innen de når Norske Skog. Ingen av hendelsene vil kunne
nå oljetanken der den i dag er plassert hos Norske skog. Flashbrann etter et brudd i forbindelse med
fylling av LBG på tankbil er scenariet som kan nå lengst ut, inntil 260,5m.
Den beste sikringen er tiltak direkte inne hos Biokraft for å hindre initierende hendelse, men det kan
også vurderes om Biokraft og Norske Skog skal gå sammen om tennkildekontroll også inne på deler
av Norske Skogs anlegg. Antennelse av elementer som følge av jetbrann eller deflagrasjon krever høy
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varmelast over tid, og kombinert med lav sannsynlighet for at en ulykke hos Biokraft rammer Norske
skog tilsier dette at risiko er akseptabel.
Risiko for dominoeffekt er lavere enn for en enkeltstående ulykke, men for å unngå dominoeffekter
anbefales det at de viktigste barreiene mot en eskalering beskrevet over følges opp.

Oppsummering av tiltak
Tiltak og anbefaling for videre sikring av anlegget mot uønskede hendelser som er beskrevet i denne
rapporten er angitt i Tabell 10.
Tabell 10: Foreslåtte tiltak med vurdering

Tiltak

Kommentar

Anbefaling

Vurdere om det bør settes
krav til tennkildekontroll i
større deler av Biokrafts
område.

Tiltaket er ikke direkte knyttet mot
Anbefales
noen av de analyserte scenariene,
men vil generelt sett være en ekstra
sikring utover krav til EX-soner. Å
sette krav til tennkildekontroll i større
deler av Biokrafts område vil bidra til
å senke risiko ytterligere på generell
basis. Dette er det beste tiltaket for å
sikre mot brannhendelser.

Skal
gjennomføres
som beskrevet i
vedlegg 17.11.8
Tennkildekontroll
ved Biokraft
Skogn.

Oppsamling ved tank

Lekkasje i væskeform fra tank vil
Anbefales
kunne medføre et stort utslipp. Dette
medfører senere avdamping og
mulighet for større utbredelse av
hendelsen. Ved å sikre oppsamling,
vil sannsynligheten for en videre
hendelse reduseres.

Oppsamling ved
LBG-tank
gjennomføres

Oppsamling ved
fyllestasjonen

Flere av scenariene ved
fyllestasjonen innebærer lekkasje i
væskeform. Dette medfører senere
avdamping og mulighet for større
utbredelse av hendelsen. Ved å
sikre oppsamling, enten direkte
under lekkasjestedene eller ved
kontrollert avrenning til et sikkert
sted vil sannsynligheten for en
videre hendelse reduseres.

Ikke planlagt
dedikert
oppsamlingskum
for LBG.

Anbefales

Vedtak Biokraft

Dersom oppsamling ikke
gjennomføres må det sikres at LBG
ikke kan ender opp i
overvannssystemet i området (ref.
krav i NS-EN 13645).
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Tiltak

Kommentar

Vedtak Biokraft

Skumlegging

Skum kan benyttes for å minske
Anbefales
avdamping ved en lekkasje, men det
bør være en viss kontroll over
utslippet. Tiltaket vil være spesielt
nyttig kombinert med oppsamling,
men kan også benyttes for seg.
Anses relevant for alle
anleggsområder der lekkasje av
brennbart stoff kan forekomme.

Delugeanlegg

Delugeanlegg kan bidra til å kjøle
ned deler av anlegget i situasjoner
der en brann oppstår, men det vil
være avhengig av riktig bruk og
plassering i situasjonen.

Kontrollert avbrenning av
LBG

Dette tiltaket vil være et
Anbefales
etterfølgende tiltak ved oppsamling.
En kontrollert brann vil ikke være en
fare for anlegget eller personell, så
lenge rutiner følges.

Under vurdering

Nedstengningssystem

Det forventes at det vil være et
nedstengningssystem for
prosessanlegget, og det bør settes
klare krav til stengetider og
funksjonalitet.

Skal
gjennomføres

Skumlegging
gjennomføres
ved hjelp av
industrivernet.

Kan vurderes

Anbefales
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Usikkerhet
Analysen er kvantitativ på et overordnet nivå og baserer seg på et utvalg av scenarier som er antatt å
være dekkende for de mest sannsynlige farehendelsene i anlegget. Det er ikke en full QRA som
analyserer alle mulige hendelser og det kan derfor være visse hendelser som ikke dekkes av de
utvalgte scenariene. Basert på kunnskapen i møtegruppen som valgte scenariene regnes det
imidlertid som sannsynlig at de hendelsene som bidrar mest til risikoen og andre relevante forhold
knyttet til individrisikoen for 3. part er dekket.
I en full kvantitativ analyse vil lekkasjefrekvensen vurderes for ventiler, flenser, bøyninger i rør og flere
andre aspekter. Dette medfører at valgte grunnfrekvenser slik den brukes i denne analysen kan være
mangelfulle og i visse tilfeller for lave. Samtidig er manglende innføring av sikkerhetsstyring, samt tall
for antennelse konservative valg i denne analysen. Totalt sett regnes det derfor som sannsynlig at
vurderingene i rapporten er representative for anlegget.
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Kommunedelplan Skogn – Plankart
Vedtatt av kommunestyret 15.05.02
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Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Scenario

Konsekvens

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

1,50E-05
1,50E-05

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

0,3

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,3

0,001898

0,5

0,3

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,3

0,5

0,3

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,3

0,5

0,3

0,3

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,3
0,3

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

7,70E-05
7,70E-05

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i
pytt
Sen brann i
pytt
Flashbrann

0,7

0,5

Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

0,3

0,3
0,3

Stort utslipp fra LBGtank
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ikke umiddelbar Dannelse av
antennelse
pytt

0,5
0,5

Mindre brudd i rørledning
mellom kjøleanlegg og
tank
Eksplosjon
Flashbrann

Utslippsetning mot Vindretning/
Umiddelbar
Norske Skog*
Værforhold mot antennelse
Norske skog**
0,5
0,3

Utslipp i
gassform

0,91

Antennesle
av gassky

0,09

0,7
0,7
0,3

0,7

0,003
0,003
0,82

0,18

0,7
0,7
0,7

Ikke
Gjenværende Turbulens
Ikke
P(død) Sannsynlighet
antennelse av pytt antenner
turbulens
50m
gassky
0,003
0,997
0,05
0,3
0,7

0,003

0,3

0,08

0,7

0,005

0,997

0,05

0,3

0,7

0,3

0,995

0,05

0,3

0,7

0,05

0,7

0,95

0,05

0,05

0,3

0,7
0,7
0,7

0,9

1

0,1

1
1
1

0,1

0,1

0,2

0,7

2,99E-06
2,99E-05
6,98E-06

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07

0,5

1,05E-08

1

1,84E-08

0,7
0,9

0,05

0,3

0,7

0,3

0,1

0,7
0,8

0,05

0,2

0,3

0,7

0,3

0,1
0,9
0,8
0,05

1
1

0,7

0,3

0,05
0

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

0,7

0,35
0,7

1
0,5

0,7

0,3

0,005
0,35

7,2765E-09
1,69785E-08

0,7

0,005

0,65

1

0,7

0,08
0,7

1,4175E-09
3,3075E-09

0,7

0,003
0,003
0,92

1

0,05
0,7

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

Sum

4,03E-05

Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Med tennkildekontroll ved fyllestasjon
Scenario

Konsekvens

Utenfor
Biokrafts
område?

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

Ja
Ja

Ja
Ja

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,001898

0,5

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

1,50E-05
1,50E-05

7,70E-05
7,70E-05

Stort utslipp fra LBGtank
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ja
Ja
Ja

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ja
Ja
Ja

Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ja
Ja
Ja

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i pytt
Sen brann i pytt
Flashbrann

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vindretning/
Værforhold mot
Norske skog**
0,5

Mindre brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

Utslippsetning
mot Norske
Skog*

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

Dannelse av
pytt
(umiddelbart)

Utslipp i
gassform
(umiddelbart)

0,91

0,82

0,92

0,65

Tennkildekontroll
fungerer
(kun fyllestasjon)

Tennkildekontroll
fungerer ikke
(kun fyllestasjon)

0,09

Umiddelbar
antennelse
0,3

0,18

0,3

0,08

0,3

0,08

0,3

0,35

0,95

Ikke
umiddelbar
antennelse
0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,005

0,05

0,05

0,95
0,35

0,9

0,9

Ikke
Gjenværende
antennelse av pytt antenner
gassky
0,997

0,05

Turbulens

0,3

Ikke
P(død) Sannsynlighet
turbulens 50m
50m
0,7

0,3

0,997

0,05

0,3

1
1
1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,2

0,7

0,2

0,7
0,7

0,05

1

7,2765E-09
1,69785E-08

1
0,5

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

1
1
1

4,06E-06
4,98E-06
9,47E-06

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5
0,5
1

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07
1,05E-08
1,84E-08

0,7
0,995

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,95

0,05

0,3

0,7

0,3

0,05
0,3

1,4175E-09
3,3075E-09

0,7

0,3

0,05

1

1
0,7

0,05
0,95

0

Antennesle
av gassky

0,7
0,9

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,8

0,05

0,3

0,7

0,3

0,8

0,05
0,7

Sum

1,90E-05

Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Med oppsamling ved fyllestasjon
Scenario

Konsekvens

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

1,50E-05
1,50E-05

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

0,5

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,001898

0,5

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

7,70E-05
7,70E-05

Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i
pytt
Sen brann i
pytt
Flashbrann

Ikke umiddelbar Antennelse av
antennelse
gassky ved
oppsamling
0,3
0,7

0,3
0,3

Stort utslipp fra LBGtank
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Dannelse av Utslipp i
Umiddelbar
pytt
gassform
antennelse
(umiddelbart) (umiddelbart)
0,3
0,91
0,09

0,5
0,5

Mindre brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

Utslippsetning mot Vindretning/
Norske Skog*
Værforhold mot
Norske skog**
0,5

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

0,82

0,92

0,65

0

0,9

0,9

0,18

0,3

0,08

0,3

0,08

0,3

0,35

0,3

0,35

0,3

1

0,3

1
1
1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

Gassky
Antennesle Gassky
Gjenværende Turbulens Ikke
P(død) Sannsynlighet
antennes ikke,
av gassky
antennes ikke pytt antenner
turbulens
50m
ved oppsamling
0,003
0,997
0,05
0,3
0,7

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,013

0,7

0,013

0,7

0,013

0,987

0,05

0,3

0,997

0,05

0,3

0,3

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,2

0,7

0,2

0,995

0,05

0,3

7,2765E-09
1,69785E-08

1
0,5

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

1
1
1

7,77E-07
2,99E-05
1,81E-06

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07

0,5

1,05E-08

1

1,84E-08

0,7

0,3
0,7
0,95

0,9

0,05

0,3

0,7

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,8

0,05

0,3

0,7

0,3

0,8
0,05

1
0,7

0,7
0,1

1,4175E-09
3,3075E-09

0,7

0,3

0,7

1
0,7

0,05
0,7

Sum

3,29E-05

Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Med tennkildekontroll og oppsamling ved fyllestasjonen
Scenario

Konsekvens

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

1,50E-05
1,50E-05

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ikke umiddelbar Antennelse av
antennelse
gassky ved
oppsamling
0,3
0,7

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,001898

0,5

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

7,70E-05
7,70E-05

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i
pytt
Sen brann i
pytt
Flashbrann

Umiddelbar
antennelse

0,5

Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Tennkildekontroll
fungerer ikke
(kun fyllestasjon)

0,3
0,3

Stort utslipp fra LBGtank
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Dannelse av Utslipp i
Tennkildekontroll
pytt
gassform
fungerer
(umiddelbart) (umiddelbart) (kun fyllestasjon)
0,3
0,91
0,09

0,5
0,5

Mindre brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

Utslippsetning mot Vindretning/
Norske Skog*
Værforhold mot
Norske skog**
0,5

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

0,82

0,92

0,65

0,18

0,3

0,08

0,3

0,08

0,3

0,35

0,95

0,05

0,3

0,9

0,9

Ikke
Gjenværende Turbulens
Ikke
P(død) Sannsynlighet
antennelse av pytt antenner
turbulens
50m
gassky
0,003
0,997
0,05
0,3
0,7

0,003
0,003

0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,013

0,987

0,05

0,3

0,997

0,05

0,3

1
1
1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

1

7,2765E-09
1,69785E-08

1
0,5

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

1
1

1,05E-06
4,98E-06
2,46E-06

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07

0,5

1,05E-08

1

1,84E-08

0,7
0,995

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,95

0,05

0,3

0,7

0,3

0,013
0,3

1,4175E-09
3,3075E-09

0,7

0,3

0,013

1

1
0,7

0,05
0,95

0

Antennesle
av gassky

0,7
0,7

0,95
0,35

Gassky
antennes ikke,
ved oppsamling

0,7

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,2

0,7

0,2

0,9

0,3

0,7

0,3
0,7
0,8

0,05

0,3

0,7

0,3

0,8
0,05

0,05

0,05
0,7

Sum

8,95E-06

Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Med oppsamling og skumlegging
Scenario

Konsekvens

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

1,50E-05
1,50E-05

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,001898

0,5

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

7,70E-05
7,70E-05

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

0,82

0,92

0,65

0

0,9

0,9

0,18

0,3

0,08

0,3

0,08

0,3

0,35

0,3

0,35

0,3

1

0,3

1
1
1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

Manglende
skumlegging

Antennelse av
gassky ved
oppsamling

0,7

0,3

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i
pytt
Sen brann i
pytt
Flashbrann

0,3

0,5

Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ikke umiddelbar Skumlegging
antennelse

0,3
0,3

Stort utslipp fra LBGtank
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Dannelse av Utslipp i
Umiddelbar
pytt
gassform
antennelse
(umiddelbart) (umiddelbart)
0,3
0,91
0,09

0,5
0,5

Mindre brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

Utslippsetning mot Vindretning/
Norske Skog*
Værforhold mot
Norske skog**
0,5

Gassky
Antennesle Ikke
Gjenværende Turbulens Ikke
P(død) Sannsynlighet
antennes ikke,
av gassky
antennelse av pytt antenner
turbulens
50m
ved oppsamling
gassky
0,003
0,997
0,05
0,3
0,7

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,9

0,1

0,013

0,7

0,1

0,013

0,7

0,1

0,013

0,987

0,05

0,3

1

1,4175E-09
3,3075E-09

1

7,2765E-09
1,69785E-08

1
0,5

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

1
1

7,77E-08
2,99E-05
1,81E-07

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07

0,5

1,05E-08

1

1,84E-08

0,7
0,997

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,995

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,95

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,2

0,7

0,2

0,9

0,3

0,7

0,3
0,7
0,8

0,05

0,3

0,7

0,3

0,8
0,05

0,05

0,05
0,7

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

Sum

3,06E-05

Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Med tennkildekontroll og skumlegging ved fyllestasjonen
Scenario

Konsekvens

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

1,50E-05
1,50E-05

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Ikke umiddelbar Skumlegging
antennelse
0,3

0,7

Ikke
Gjenværende Turbulens Ikke
P(død) Sannsynlighet
antennelse av pytt antenner
turbulens
50m
gassky
0,003
0,997
0,05
0,3
0,7

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,005

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,001898

0,5

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

7,70E-05
7,70E-05

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i
pytt
Sen brann i
pytt
Flashbrann

Umiddelbar
antennelse

0,5

Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase

Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Tennkildekontroll
fungerer ikke
(kun fyllestasjon)

0,3
0,3

Stort utslipp fra LBGtank
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

Dannelse av Utslipp i
Tennkildekontroll
pytt
gassform
fungerer
(umiddelbart) (umiddelbart) (kun fyllestasjon)
0,3
0,91
0,09

0,5
0,5

Mindre brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

Utslippsetning mot Vindretning/
Norske Skog*
Værforhold mot
Norske skog**
0,5

0,82

0,92

0,65

0,18

0,3

0,08

0,3

0,08

0,3

0,35

0,95

0,05

0,3

0,7

0,95
0,35

0,9

0,9

0,7

Antennelse
av gassky

0,3

0,05

0,3

0,05

0,3

0,05

0,3

1

0,3

1
1
1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,2

0,7

0,2

0,997

0,05

0,3

1,4175E-09
3,3075E-09

1

7,2765E-09
1,69785E-08

1
0,5

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

1
1

1,22E-06
4,98E-06
2,84E-06

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07

0,5

1,05E-08

1

1,84E-08

0,7

0,3
0,7
0,995

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,95

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,9

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,8

0,05

0,3

0,7

0,3

0,8
0,05

1
0,7

0,05
0,95

0

Skumlegging

0,05
0,7

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

Sum

9,49E-06

Vedlegg 2: Beregninger av risiko
Med tennkildekontroll, oppsamling og skumlegging ved fyllestasjonen
Scenario

Konsekvens

Grunnfrekvens

Komplett brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank
Eksplosjon
Flashbrann

1,50E-05
1,50E-05

Mindre brudd i
rørledning mellom
kjøleanlegg og tank

Utslippsetning mot Vindretning/
Norske Skog*
Værforhold mot
Norske skog**
0,5

Dannelse av Utslipp i
Tennkildekontroll
pytt
gassform
fungerer
(umiddelbart) (umiddelbart) (kun fyllestasjon)
0,3
0,91
0,09

0,5
0,5

0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5

0,3
0,3

0,82

Tennkildekontroll
fungerer ikke
(kun fyllestasjon)

Umiddelbar
antennelse

Ikke umiddelbar Skumlegging
antennelse
0,3

0,18

0,3

0,003
0,003

0,7

0,003

0,7
0,7

0,003
0,003

0,7

0,005

0,7

0,005

0,7

0,005

0,5

0,3

Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

3,00E-06
3,00E-06
3,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,001898

0,5

0,3

1,90E-03
1,90E-03
1,90E-03

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

0,5

0,3

5,00E-06
5,00E-06
5,00E-06

0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

5,00E-06

0,5

0,3

0,7

Brudd i forbindelse med
fylling av tankbil
Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann
Rørbrudd i kjølekretsen,
gassfase

Eksplosjon
Jetbrann
Flashbrann

4,00E-06
4,00E-06
4,00E-06

Rørbrudd i kjølekretsen,
væskefase
Eksplosjon
Jetbrann
Tidlig brann i
pytt
Sen brann i
pytt
Flashbrann

0,08

0,3

0,08

0,65

0,35

0,95

0,05

0,3

0,7

0,95

0,9

0,9

0,1

0,013

0,1

0,013

0,1

0,013

0,987

0,05

1

0,3

1
1
1

0,3

0,1

0,3

0,1

0,3
0,3

1

1,4175E-09
3,3075E-09

1

7,2765E-09
1,69785E-08

1
0,5

4,73E-10
1,08E-08
1,10E-09

1
1

1,05E-07
4,98E-06
2,46E-07

1
1

1,26E-08
1,80E-07
2,94E-08

1
1
0,5

3,15E-08
2,25E-08
1,01E-07

0,5

1,05E-08

1

1,84E-08

0,7
0,997

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,995

0,05

0,3

0,7

0,3
0,7
0,95

0,05

0,3

0,7

0,3

0,05
0,95

0,9

0,3

0,3

0,35

0

Gassky
Antennelse Ikke
Gjenværende Turbulens
Ikke
P(død) Sannsynlighet
antennes ikke,
av gassky
antennelse av pytt antenner
turbulens
50m
ved oppsamling
gassky
0,003
0,997
0,05
0,3
0,7

0,7
0,7

7,70E-05
7,70E-05

0,92

Antennelse av
gassky ved
oppsamling

0,7

Eksplosjon
Flashbrann
Stort utslipp fra LBGtank

Skumlegging

0,7

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,1

0,7

0,2

0,7

0,2

0,9

0,3

0,7

0,3
0,7
0,8

0,05

0,3

0,7

0,3

0,8
0,05

0,05

0,05
0,7

* utslipp hindres ikke av utstyret der lekkasjen inntreffer
** utslippsretning for jetbrann er også satt til sannsynlighet 0,3 og angis i denne kolonnen.

Sum

5,78E-06

