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NY BUSSTERMINAL SLUSSEN – GRANSKNING AV RISKBEDÖMNINGEN
Sammanfattning
WSPs riskbedömning för den nya Bussterminalen Slussen, belägen i en undermarksanläggning i
Katarinaberget, har granskats avseende risker från explosioner, antagonistiska hot och funktion
hos föreslagna säkerhetssystem. Jag har funnit att risken för och konsekvenserna av explosion i
anläggningen har underskattats och inte behandlats korrekt. Samma gäller för risker orsakade av
antagonistiska hot. Vid båda dessa typer av händelser kan de antagna förutsättningarna för
utrymningen av såväl trafikanter som bussförare raseras, och risken för katastrofala förlopp öka
starkt.
Ny framdrivningsteknik för bussar, som bedöms komma att kunna införas i nära framtid, t ex eleller vätgasdrift, har inte berörts i riskbedömningen och kommer att medföra nya risker.
De acceptanskriterier som använts leder till alltför hög risk. Skulle etablerade acceptanskriterier ha
använts skulle riskerna, även med alla föreslagna riskreducerande åtgärder vidtagna, ha bedömts
som oacceptabla. Det system av säkerhetssystem som krävs för att uppfylla de i riskbedömningen
använda kriterierna är oprövat, och även mindre störningar och fel i systemen kan leda till att
terminalen måste tas ur drift för kortare och längre tid.
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INLEDNING
Undertecknad har, efter uppmaning från Resenärsforum, översiktligt granskat WSPs
Riskbedömning1, som utgör underlag för MKB Bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna
i Katarinaberget.
Jag har också tagit del av BRIABs granskning av riskanalysen2, Brandskyddslagets granskning3
av [1] och [2], samt Stockholms Stads planbeskrivning4. Jag har delgetts Resenärsforums
skrivelse till Transportstyrelsen5, och har också läst de synpunkter som insänts av professor
Lars Harms-Ringdahl och arkitekt Tor Edsjö.
Riskbedömningen [1] är ett omfattande dokument (278 sidor), och tillgänglig tid har inte
medgett en fullständig och detaljerad genomgång av materialet. Jag har därför koncentrerat
mig på några punkter som särskilt berör min kompetens och erfarenhet, dvs:
1) Gasexplosion i anläggningen,
2) Antagonistiska hot, och
3) Funktionen hos säkerhetssystem
WSPs riskbedömning bedöms ha skett på ett fackmässigt sätt och i enlighet med praxis. Som
påpekats av professor Lars Harms-Ringdahl har dock kriterier för risknivåerna (ALARP)
använts, som inte överensstämmer med praxis, och vars ursprung och beslutet att tillämpa
dem inte kunnat beläggas.
Risknivån blir mycket hög i anläggningen! Skillnaden i risk gentemot en anläggning utomhus
blir troligen avsevärt större än som anges i [1], både för brandförlopp och i synnerhet för
explosion, där en innesluten sådan får mycket högre skadeverkningar än i det fria. Det kan
noteras att inga referenser kring inneslutna explosioner angetts i [1], bara en om explosion i
fritt fält6.
Jag anser att flera av de antaganden och begränsningar som gjorts för analysen inte är
realistiska eller konservativa. Därigenom har allvarliga och kanske dimensionerande risker
förbisetts.

SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL RISKBEDÖMNINGEN I [1]
Explosion
Som också framhållits av Brandskyddslaget [3] så tycks explosioner inte utgöra en
identifierad risk, fastän vissa åtgärder mot sådana ändå rekommenderats. Den trycknivå som
förslagits för dimensionering av portalerna till vänthallen är 10 kPa (0,1 bar). Denna bedöms
som mycket för låg!
Rörbrottsventilen i en typisk bussinstallation anges i [1] reagera endast på stora hål i gassystemet. Beroende på dess placering (som inte angetts i [1]) kan man dock inte vara säker på
att den förhindrar ens stora utsläpp, t ex om brott sker i bussens påfyllningssystem, som
också har större inre diameter (vanligen 12 mm) än det övriga systemet (typiskt 6 mm). I
analysen bedöms sannolikheten för att ett utsläpp i högtryckssystemet antänds är mycket
låg (men anges på annat ställe dock till 50%). Även om belysning och ventilation utförs

2

explosionssäkra så kan det lätt uppkomma t ex statisk elektricitet som kan ge upphov till
gnistbildning och antändning.
I riskanalysen [1, bil 1, avsnitt 9.10], uppskattas det maximala uppstående övertrycket till 10
kPa. ”Impulsen” anges där till 250 ms, vilket är ett sortfel och möjligen avser varaktigheten,
som då är orimligt lång.
Det maximala trycket för en explosion (detonation) i en blandning av metan och luft är
uppmätt av Zipf m fl7, till c:a ca 1,8 MPa, dvs 18 gånger högre än det i [1] antagna
dimensionerande maximala belastningstrycket. Reflekterat tryck mot en fast yta från en
sådan detonationsvåg kan bli 2-2,5 gånger högre, dvs upp till 4-5 MPa, eller 50 gånger det i
[1] angivna dimensionerande trycket. Varaktigheten hos en tryckvåg från en sådan
detonation beror på det detonerande gasmolnets storlek, men kan lätt uppgå till 10 ms eller
mer, vilket är en relativt lång tid för en tryckvåg i luft om man jämför med detonationen av
en fast sprängladdning.
Vätgas (hydrogen) kommer sannolikt att införas som bussdrivmedel i en relativt nära
framtid, säkerligen under terminalens livstid. Enligt Ordin m fl8 har maximala detonationstrycket i en vätgasblandning med luft uppmätts till högre än för metan-luft, eller över 2 MPa.
Reflektion av en sådan detonationsvåg mot en fast yta kan resultera i reflektionstryck på 5
MPa eller mer. En tryckvåg från detonation av en halvsfär med centrum på markytan, i fri
luft, och av radie c:a 5 m, med 30 volymsprocent vätgas i luft, dvs c:a 8 kg vätgas, kan på ett
avstånd av c:a 16 m från dess centrum ge uppmätta tryck8 på c:a 90 kPa, med en
varaktighet8 av ca 10 ms, och en impuls per ytenhet (som
påverkar en mot stötvågens rörelseriktning vinkelrätt yta)
kan uppgå till8 0,45 kPa.s. De föreslagna glasbarriärerna [1]
mellan köryta och vänthall, som förslagits dimensioneras för
ett övertryck av 10 kPa1 kommer, om de utsätts för en sådan
belastning troligen att blåsas in i vänthallen. Också barriärer
på längre avstånd kan skadas bl a genom uppstående
undertryck med ännu längre varaktighet. Även om de håller
är det inte säkert att de går att öppna efteråt. Det bedöms
inte realistiskt att använda glasbarriärer för att klara den här
beskrivna belastningen – för detta krävs kraftiga ståldörrar
(som t ex de på bilden)! Stora glasytor torde inte vara
möjliga i sådana barriärer.
I [1] har man vid beräkningarna av vågutbredningen från en gasexplosion beräknat maximala
tryckets avtagande med avståndet från dess läge utgående från vågutbredningen i fri luft [6].
Eftersom terminalanläggningen är innesluten i berg, även om volymerna är stora, och
dessutom innehåller många stora föremål (bussar) så är vågutbredningen inte fri, utan
reflektioner kommer att uppstå från många ytor. Tryckvågorna kan samverka och ge, ibland
starkt ökade tryck (t ex vid Machreflektion), ibland försvaga varandra. Resultatet kommer att
bli ett komplicerat utbredningsmönster, som inte enkelt kan beräknas. Lokalernas geometri
kommer att variera starkt genom trafiken och uppställda fordon.
Redan explosioner i fri luft av blandningar av brännbar gas med luft är mycket komplexa
processer. I slutna utrymmen blir situationen och utbredningen ännu mer svårbedömd.
Ännu mer komplicerad är den eventuella övergången från en deflagration7 (dvs en vanlig
förbränning med en hastighet understigande ljudhastigheten i gasen, typiskt 20-50 m/s) till
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detonation (där hastigheten är högre än ljudhastigheten). Typiska detonationstryck för de
aktuella ämnena kan bli upp till 15-20 gånger det normala lufttrycket, med
utbredningshastigheter typiskt från 1 500 till 2 000 m/s.
Kort kan sägas att sannolikheten för övergång till detonation av en vanlig gasexplosion ökar7
om det finns begränsningsytor, särskilt ojämna sådana, och andra hinder för explosionen.
Stora volymer ökar sannolikheten för att en detonation kan uppkomma. En kraftfull
initiering, t ex från en sprängladdning eller en jetstråleförbränning ökar också sannolikheten
för övergång till detonation. Silde och Lindholm9 ger en bra, experimentbaserad översikt
över dessa fenomen, och konstaterar att en övergång till detonation i en innesluten
blandning av väte och luft lätt kan ske.
I [1] anges ”Metan har en avsevärt högre självantändningstemperatur och ger i fria
gasmolnsexplosioner ingen övergång till detonation.” Ingen referens eller något stöd för
denna tes anges. Här gäller det också en innesluten explosion, utsatt för många hinder. I [1,
bil. 5], redovisas en rapport från ett konsultföretag (Gexcon) om genomförda CFDberäkningar i förenklad geometri för gasutsläpp i terminalen och konsekvenserna vid brand
och explosion i dessa. Denna rapport tycks utgöra huvudunderlaget för dimensionering av
barriärerna mellan köryta och vänthall. I [1, bil. 5] nämns inte ordet detonation (annat än i
titeln till en referens). Inga beräkningar eller annat underlag anges i [1] för konsekvenserna
av en explosion som uppkommer i ett gasutsläpp från en kärlsprängning, som ändå angetts
som en möjlig och dimensionerande risk.
Sannolikheten för övergång till detonation i en blandning av metangas och luft kan
bedömas vara avsevärt lägre än för vätgas, men kan givetvis inte uteslutas utan kraftfull
motivering och hänvisning till källor och helst tillförlitliga experiment i stor skala.
För att explosion i en gasblandning och eventuell övergång till detonation skall vara möjlig
krävs att blandningen har en viss halt eller volymsfraktion av bränslegasen (som typiskt
anges i volyms-%, betecknat v%). För metan är detonationsgränserna relativt smala10, dvs
mellan 5,3 och 15,5 v%, men för vätgas vid normalt lufttryck kan explosion och detonation
ske vid en halt mellan c:a 4 och 76 v%11, dvs inom ett mycket brett område. Det kan givetvis
inte uteslutas att sådana koncentrationer kan uppstå vid gasutsläpp, särskilt som utsläppta
gaser kommer att stiga uppåt och samlas under anläggningens innertak. Vätgas har extremt
stor förmåga att diffundera in i och därmed blandas med luft12. Vid snabba och stora
utsläpp, t ex vid kärlsprängning eller rörbrott i högtryckssystemet, kommer, som angetts i
[1], ventilationen inte att hinna ventilera undan den utsläppta gasen.
För den aktuella bussterminalen stöder därför i [1] angiven information inte att man kan
utesluta möjligheten till uppkomst av en detonation i en utsläppt gasvolym som blandats
med luft!
Gaser som vätgas eller metan ger mycket energi vid förbränning, c:a tio gånger mer per kg
än ett sprängämne. I riskanalysen i [1] antas en maximal gasmassa vid ett utsläpp vara 10 kg.
För en ledbuss anges dock i [1] att mängden gas kan vara 400 Nm3. Om gasen förvaras vid
200 bars tryck innebär detta att tankarna har en sammanlagd volym av 2 m3, och då kan
innehålla upp till 260 kg gas. Om en läcka uppstår i systemet kommer åtminstone en av de 68 tankarna att tömmas, vilket (enligt [1]) innebär att minst 20 kg gas kommer att strömma
ut. I värsta fallet skulle all gas i bränsletankarna, upp till 260 kg kunna strömma ut. Detta
strider mot den ovan nämnda antagna maximala gasmassan om 10 kg.
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En tumregel vid gasdetonationer i luft är att 1 kg brännbar gas (väte eller kolväte) motsvarar
c:a 10 kg TNT (trotyl), som är ett vanligt militärt sprängämne. En detonation av de beskrivna
mängderna gas skulle då kunna jämföras med den av 200 – 2 600 kg TNT. För jämförelse
innehåller en tung minbomb (500 kg flygbomb) c:a 250 kg sprängämne. Effekten inom
anläggningen skulle bli katastrofal!
I riskanalysen [1] anges ”För att säkerställa dimensionerande tryck föreslås att experimentella försök genomförs.”. Inga sådana försök har dock kunnat hittas. Experimentellt underlag
som stöd för riskbedömningen i [1] fanns, t ex i [7], [8] och [9], som alla var tillgängliga vid
aktuell tidpunkt för [1] men inte har åberopats där.
Beträffande de bedömda riskerna för skada eller död av tryckvågor anges i [1, bil. 1] dess ref.
1913, som källa. De i [1] angivna gränserna bedöms som låga, utom för hörselskada.
Därigenom överskattas skadeverkan. Tyvärr har inget stöd för bedömningarna kunnat
återfinnas i den angivna referensen!
Kärlsprängning har analyserats i [1, bil. 3]. Ingenstans nämner man där möjligheten att en
fördröjd övergång till detonation skulle kunna inträffa, fast man angett att sannolikheten för
att gasmolnet antänds vid utströmningen bara är 50%. Ett gasmoln som hastigt sprids ut, t ex
efter en kärlsprängning, i ett område fyllt av hinder, blandas med luft och sedan antänds,
erbjuder lämpliga förhållanden för att en detonation skulle kunna initieras. Principen
används t ex i stridsdelar för extrem tryckverkan, s k fuel-air explosives och termobariska
vapen.
Flytande, kylt metan (LNG, flytande biogas) kan användas för fordonsdrift, och ger fördelar i
form av kapacitet att medföra mer bränsle. Användning av flytande gas ger särskilda risker,
bl a att en BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) kan uppstå vid kärlsprängning.
Detta har inte omnämnts i [1].
Om en kraftig explosion eller detonation, t ex efter en kärlsprängning, skulle inträffa inne i
anläggningen [1] riskerar man att ventilationssystemet försätts ur funktion genom att fläktar
och ventilationsrör riskerar att skadas. Explosion i en gasblandning som sugits in i
ventilationskanalerna kan också tänkas ske, och då torde även en deflagration kunna
åstadkomma stor skada. I ventilationskanaler samlas med tiden stora mängder damm. En
explosion i en kanal kan leda till att damm kastas ut från dess väggar och deltar i förbränning
eller detonation, viket kan öka uppstående tryck. Vid explosion i eller intill
ventilationskanaler kan även redundanta system riskera att slås ut samtidigt. Vid en
efterföljande brand kan det därför vara möjligt att ventilationen helt eller delvis kan vara
satt ur funktion.
Brand
Brand i en undermarksanläggning medför alltid avsevärt större risker än utomhus14! Detta
beror bl a på snabb rökfyllnad, hetta, försämrad sikt, giftiga och irriterande gaser,
uppstående syrebrist, svårighet att utrymma och begränsade möjligheter för
räddningstjänsten att nå fram till en olycksplats. Vid en fullt utvecklad fordonsbrand i en
tunnel kan en rökdykargrupp inte bedömas kunna nå längre in än kanske 200 m från
ingången utan oacceptabel risk för dem själva15. För att tränga längre in krävs kraftiga
ventilationsanordningar eller specialfordon. Åtföljande lång insatstid medför stor risk för
utmattning eller överhettning av räddningstjänstpersonalen15. Kraftig ventilation kan
medföra risk för att den inneslutna branden kan öka i intensitet. Har en explosion skett i en
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tunnel kan skadade fordon m m göra att åtkomsten för räddningspersonal blir helt
blockerad16.
Den maximala effekten för en bussbrand anges i [1] till 30 MW. Därtill skulle kunna adderas
ytterligare 30-45 MW för en jetflamma från ett stort hål i bussens gassystem eller från en
utlöst smältsäkring i en tank. Gör vi tankeexperimentet att en bussbrand når ett maximum
av 30 MW, vilket kan nås inom kort tid, och dessutom två smältsäkringar i den brinnande
bussens gastankar utlöses, så nås en maximal brandeffekt av 90-120 MW! Något sådant,
ändå ganska rimligt alternativ har inte medtagits i analysen i [1]. Dessutom kommer en stor
brand i en buss att kunna antända närbelägna bussar, viket ökar brandens möjliga maximala
storlek, särskilt om sprinklersystemet inte utlösts. Sprinkler kan kyla gastankarna så att
kärlsprängning eller smältsäkringars utlösning förebyggs eller fördröjs. Det uppskattas dock i
[1] att vattenpåföringen hindrar sådana förlopp i bara 50% av fallen! Detta innebär att de
kan inträffa!
Man antar i analysen [1] att varje buss inte ska befinna sig i terminalen i mer än 10 minuter
mellan in- och utpassage. Detta torde stå i konflikt med bussförarnas berättigade krav på
paus och toalettbesök, m m, och det kan bedömas att den genomsnittliga tiden torde bli
längre, utom möjligen vid högtrafiktid.
Eldrivna fordon och hybridfordon
Några risker avseende eldrivna fordon har inte analyserats i [1]. Detta är anmärkningsvärt
eftersom tekniken redan finns brett använd inom SL, bl a i hybridfordon. Införande av
batteriförsedda, helt eldrivna bussar förefaller att kunna komma att ske i närtid, sannolikt
före vätgasdrift eller bränsleceller. Det är därför anmärkningsvärt att dessa risker inte
berörts.
Bedömningsgrunder för riskerna med helt och delvis eldrivna fordon är under utveckling. En
bra översikt återfinns i Sturk m fl17. Tekniken för eldrivna fordon är i stark utveckling och ny
teknik och nya produkter tillkommer ständigt. Regelverket för användningen är långt ifrån
färdigt, och mycket arbete pågår både inom EU och i USA. Det finns ett mycket stort antal
olika standarder som berör området, och det kommer sannolikt att ta lång tid innan man ev.
kommer att kunna enas om gemensamma regelverk. Osäkerheten är därför stor inom
området.
Mycket pekar på att eldrivna fordon kommer att kunna bli säkrare än konventionellt drivna,
även vid kollisioner och andra olyckor. Men osäkerheter finns också här. Ett modernt
fordonsbatteri av Li-jontyp, särskilt ett sådant avsett för ett tungt fordon, innehåller mycket
stora energimängder. Ett riskmoment är bl a att olika celler i ett batteri åldras olika fort,
varigenom en del kan utsättas för högre temperaturer än de konstruerats för. Även om
underhållsbehovet för ett elfordon bedöms bli lägre än för ett konventionellt drivet krävs
noggrann övervakning av batterierna och att de repareras eller byts ut i tid, vilket kan bli
kostsamt och kanske riskerar att prioriteras ned, så länge bussarna rullar.
Vid hög belastning, försämrad kylning eller kortslutning av eller inom en cell kan s k termisk
rusning uppstå17,18, som kan leda till att cellen går sönder, att olika ämnen släpps ut och i
sista hand medföra explosion. En sådan händelse kommer att kunna störa eller förstöra
omkringliggande celler, och leda till en kedjereaktion som kan ge upphov till en stor
explosion. En sådan händelse kommer sannolikt också att kunna leda till en häftig brand i
fordonet, med stor risk för omgivande fordon och deras batterier.
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Enligt Bergström m fl18 kan vid termisk rusning i en Li-joncell ett stort antal olika kemiska
ämnen, många gasformiga, släppas ut. Vid tidigare försök har bl a hittats brandfarliga och
giftiga utsläppta ämnen, som organiska lösningsmedel, fluorväte, fosforylfluorid och
pentafluorfosfat. Dessa hittades inte vid försöken i [18], som utfördes på en enskild
battericell. Men där hittade man tidigare inte observerade substanser, som etyletylfosfonofluoridat, etyl-metylfosfonofluoridat och metyl-metylfosfonofluoridat. Dessa
substanser liknar i strukturen kemiska stridsmedel, som Sarin, och kan därför misstänkas
vara starkt toxiska, inte bara vid inandning utan också genom huden. Sådana ämnen kan
också tänkas kunna penetrera skyddskläder som bärs av räddningstjänstpersonal. Flera
andra substanser som hittades kan också vara toxiska eller carcinogena.
MSB anser19 att vatten kan användas som släckmedel också vi brand i Li-jonbatterier. Särskilt
för större batterier kan det dock vara svårt att komma åt batteriet, och sker termisk rusning
så måste kylning med vatten ske under lång tid för att processen inte ska gå igång igen. Ett
konventionellt sprinklersystem bedöms inte kunna påverka brandförlopp i ett batteri.
Antagonistiska hot
Dessa avfärdas kort i riskbedömningen [1], genom att man säger att de inte kan kvantifieras.
Terrorismen har oåterkalleligen gjort sin entré i Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att det
redan finns ett stort antal personer i Sverige som utgör potentiella risker för terrordåd. Även
om gränskontrollerna förbättras kan mer kvalificerade terrorister bedömas kunna ha falska
identiteter, skickligt förfalskade pass m m och därigenom kunna ta sig in i landet utan hinder.
Den nya bussterminalen kan, liksom tunnelbane- och tågstationer, bedömas utgöra ett
attraktivt mål för den typ av terrorister som strävar efter att maximera antalet dödade och
skadade. Den vanligaste typen av angreppsmedel för terrorister är sprängämnen. Det måste
förutsättas att man kommer att sätta in sitt angrepp mot den svagaste punkten i målet, eller
så att det förväntade utfallet maximeras. Erfarenhetsmässigt är en del av de mest
kvalificerade terroristerna välutbildade, ofta ingenjörer, med stor förmåga att inrikta och
planera ett terroristdåd. Själva utförandet kan dock ske med hjälp av mindre kvalificerade
personer, t ex av typ ”självmordsbombare”.
I den aktuella terminalen kommer ett stort antal bussar att köra in och ut. Säkerligen
kommer också många andra fordon att ha tillträde, t ex trafikledningsbilar, tungbärgare,
servicefordon, sophämtningsfordon m fl. Det kommer således sannolikt att vara lätt för en
terrorist att ta sig in i terminalen, även med ett fordon.
En vanlig person- eller skåpbil rymmer lätt 600 kg sprängämne, en lastbil eller buss kan
innehålla mycket mer. Föraren kan ställa upp sitt fordon inne i terminalen och hinna lämna
den innan en explosion utlöses. Det säger sig självt att effekterna kan bli katastrofala. Valet
av en undermarksanläggning kommer att starkt öka antalet dödade och skadade,
gentemot en anläggning i det fria. Närvaron av ett stort antal bussar med gasdrift kan väntas
medföra sekundära explosioner och skador, som gör terminalen till ett rent inferno!
En gasbuss innehåller stora mängder energi i form av komprimerad gas. Om en avsiktlig
sprängning av gaskärlen sker utlöses mycket stora mängder energi, som även om detonation
inte initierats kommer att leda till skador för vilka terminalen inte dimensionerats och
sannolikt medföra risk för långt över de c:a 100 döda som utgör (ett icke motiverat)
maximum i riskanalysen i [1].
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Det bedöms krävas ganska små mängder sprängämne för att spränga ett gaskärl. I
riskbedömningen [1] anges att en kärlsprängning i sig kan ge upphov till en stötvåg med ett
övertryck av 10 kPa på 12-13 m avstånd. Om alla (upp till 8 st per buss) samtidigt sprängs
kommer dels en tryckvåg att uppstå som är mycket kraftigare än 10 kPa, kanske 50-60 kPa
på 12-13 m avstånd, och dessutom kan gasutsläppets snabba förbränning, med eller utan
övergång till detonation, ge ännu mycket högre tryck som påverkar barriären mellan köryta
och vänthall!
Att på detta vis sabotera gaskärlen på en buss bedöms vara ganska enkelt, t ex genom att
någon kvarlämnar en lämpligt placerad ryggsäck med 5-15 kg sprängämne. Initiering av
laddningarna kan enkelt ske med tidsinställning, mobiltelefon eller av en
självmordsbombare.
Det kan också vara möjligt för en terrorist att stjäla en buss, förse den med laddningar intill
gaskärlen och köra in den i terminalen. Och i värsta fallet kan den potentielle terroristen ta
anställning som bussförare och vänta tiden an tills han/hon lämpligen kan genomföra sitt
terroristdåd med maximalt utfall.
Även om batteriinstallationen på ett eldrivet fordon kan utföras med stor säkerhet vid brand
eller kollisioner för fordonet, är den med stor säkerhet inte immun mot antagonistiska hot.
Också en ganska liten sprängladdning nära ett tungt fordonsbatteri skulle kunna utlösa ett
katastrofalt förlopp.
Det angivna alternativet till luftintag för anläggningen gör att det kan bedömas som relativt
enkelt att där kunna införa giftiga eller irriterande gaser, som skulle kunna försvåra eller
omöjliggöra en utrymning. Vid kvalificerade angrepp med kemiska eller biologiska
stridsmedel skulle många dödsfall kunna inträffa!
Säkerhetsssystemen
De i [1] förslagna säkerhetssystemen har många komponenter och blir mycket komplexa.
Som påpekats i [2] finns heller inga garantier för att dessa system verkligen kommer att
införas. För att de ska fylla sitt syfte måste reaktion ske sekundsnabbt, vilket kräver dygnetruntövervakning, som sannolikt blir mycket kostsam. Eftersom det gäller att reagera
omedelbart på händelser som inträffar mycket sällan blir risken för felbedömningar stor, och
ett larm kan kanske lätt misstolkas som en felfunktion. Systemen kommer att behöva bygga
på automatisk detektion, som både kan ge falsklarm och riskera att inte larma när det
verkligen behövs. Blir falsklarmen många så riskerar operatörerna att avtrubbas och reagera
fel på ett äkta larm.
Felfunktion hos enstaka komponenter kan göra att systemen inte fungerar som avsett.
Komponenter kommer att åldras, smutsas ned eller påverkas av korrosion, kanske utan att
detta upptäcks. Eftersom systemet ska ha lång varaktighet kommer utbyte av komponenter
och delar att krävas. Antingen behövs då ett omfattande reservdelslager, eller att
reservdelar kan köpas på marknaden. Med tanke på den snabba utvecklingen inom
digitalteknik och elektronik kan komponenter som behöver ersättas ha fasats ut, och nya
med annan specifikation behöva implementeras, vilket kanske kräver utbyte av samtliga
komponenter i ett system, eller utbyte mot ett helt nytt. Systemet blir känsligt för
störningar, som strömavbrott eller spänningsinstabilitet, och kan också bli känsligt för
cyberangrepp av olika slag.
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Eftersom beslutet om terminalen bygger på att dessa skydds- och säkerhetssystem finns och
fungerar, så riskerar en felfunktion eller behov av reparation att anläggningen måste tas ur
drift, med kaos som följd. Avbrotten kan bli långvariga!
I en öppen anläggning, utomhus, behövs inte flertalet av dessa system!
Om undermarksanläggningen drabbas av även en mindre brand eller explosion kan också
hela eller delar av systemet riskera att slås ut!
Använda risknivåkriterier
I Davidsson m fl20 anges fyra principer för riskvärdering
1. ”Rimlighetsprincipen. En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel
kan undvikas. Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel
kan elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas (oavsett risknivå).
2. Proportionalitetsprincipen. De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara
oproportionerligt stora jämfört med de fördelar (intäkter, produkter, tjänster, etc) som
verksamheten medför.
3. Fördelningsprincipen. Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de
fördelar som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper
inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som
verksamheten innebär för dem.
4. Principen om undvikande av katastrofer. Risker bör hellre realiseras i olyckor med
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i
katastrofer.”
Genom att explosioner inte ingår i grunderna för riskbedömningen i [1] bryter man framför
allt mot principen 4. Även om en sådan olycka är osannolik kan den medföra mycket stora
konsekvenser, som kan öka om de säkerhetssystem som förslagits inte implementeras eller
inte fungerar som avsett. Flertalet av de förslagna systemen bedöms inte ha någon
reducerande inverkan på riskerna för och konsekvenserna av explosioner.
Genom att kategorin bussförare kan utsättas för extra stora risker kan man också ha brutit
mot principen 3. T ex anges att vid uppstående jetflamma från en gastank bedöms fem
bussar kunna påverkas, med en bussförare för varje som riskerar att skadas eller dödas.
I diagrammet nedan anges de risknivåer som tillämpats i riskbedömningen, citerat från [1, fig
16]. De jämförs med de riskkriterier som använts för flertalet andra trafikprojekt under mark
i Sverige, och som utarbetats av DNV, Det Norske Veritas.
Man finner i diagrammet att gränsen för oacceptabel risk för död av en person i det aktuella
projektet (den röda, streckade linjen) angetts till 1 000 gånger högre än den vanligen
använda (DNVs gräns för oacceptabel risk, streck-prickad orange linje). Gränsen för
oacceptabel risk för död av 100 personer blir då också 10 gånger högre än för DNVs gräns.
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Oacceptabel risk, [1]
Oacceptabel risk, DNV
Acceptabel risk, DNV och [1]

De F-N-kurvor som anges i riskbedömningen [1] kan med nöd och näppe klämmas in under
den övre, röda linjen, som tillämpats i den aktuella studien. Det framgår klart att om de
etablerade risknivåerna enligt DNV skulle ha använts hade anläggningen, även med alla
riskminskande åtgärderna vidtagna, ha ansetts leda till oacceptabla risker! Som också
angetts av professor Lars Harms-Ringdahl kan någon källa eller någon bakgrund till beslutet
om den kraftigt ökade risknivån inte återfinnas i dokumentet [1]!
I [1] anges endast, som skäl för avvikelsen från de väl etablerade och brett använda DNVkriterierna: ”I stället har utgångspunkten för riskvärderingen tagits i väl motiverade och
förankrade projektspecifika kvantitativa acceptanskriterier som utarbetats i samverkan
mellan Stockholm stad och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. Dessa har även
fastställts av Trafikförvaltningen, som är den framtida verksamhetsutövaren.” Detta är
anmärkningsvärt, särskilt som acceptanskriterierna förefaller långt ifrån välmotiverade!
Själva riskanalysprocessen, som baseras på stokastik, bygger på att man beslutar kriterierna
för acceptans innan själva analysen sker. Anpassar man kriterierna efter analysens resultat
blir själva analysen i princip meningslös!
Utrymning m m
Att egenutrymmande skall kunna hitta till utrymningsvägar är ett svårt och delvis olöst
problem, och berörs inte vidare i riskbedömningen [1]. På körytan kan köande till
utrymningsvägarna behöva vistas i rökfylld miljö, som också gör det svårt att hitta ut. Inom
körytan skall enligt [1] finnas ett sprinklersystem av delugetyp, d v s sprinklers utlöses över
en större sektion kring den detekterade branden och vattenmängden blir mycket stor.
Finfördelade vattendroppar är effektiva för att begränsa bränder, men medför också att
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sikten försämras. Från branden kommer utöver brandgaser också stora mängder vattenånga
att genereras, vilket ytterligare försämrar sikten och därmed de utrymmandes möjlighet att
hitta rätt!

Bild från Tyréns/Link Arkitektur

I den kommentar till [1] som insänts av arkitekt Tor Edsjö påpekas att bussarna på körytan
kan utgöra svåra hinder för den planerade utrymningen, och t o m blockera utrymningsvägar, varigenom utrymningstiderna ökar eller utrymningen helt kan omöjliggöras.
Dessa befintliga hinder, som klart framgår av bilden ovan, gör det mycket svårare att hitta till
utrymningsvägarna, och det kan t o m vara så trångt mellan bussarna att en människa inte
kan tränga sig igenom. Har problem uppstått inne i terminalen kan bussar också ha stannat
på andra platser än de ovan visade. Därigenom kommer utrymningskapaciteten inom
körytan att begränsas starkt, och tiderna förlängas.
Utrymningen bygger till nära 100% på egenutrymning. Personer med rörelsehinder kan få
svårt att kunna utrymma och också bli hinder för utrymningen och riskera att trampas ned,
skadas eller dödas om panik uppstår, och detta medför också ökad risk för andra människor i
mängden.
Utrymningen av vänthallen bygger på att barriärerna mellan vänthall och köryta är intakta
och fungerar. Har en explosion inträffat kan funktionen äventyras. En portal som är öppen
vid explosionen kommer sannolikt inte att kunna stängas normalt, varigenom explosionsoch brandgaser kan intränga i vänthallen, och såväl försvåra utrymningen som förorsaka
panik.
Är explosionen kraftig kan explosions- och brandgaser sannolikt intränga i vänthallen genom
ett flertal skadade eller förstörda portaler, med svåra konsekvenser. Är då också
ventilationen utslagen kan en katastrof lätt uppstå.
För att kunna nå en skälig säkerhet vid utrymning bör övning ske. Eftersom den bygger på
egenutrymning räcker det inte med att berörd personal övas, utan alla trafikanter borde
genomgå utbildning och övning av utrymning av anläggningen. Detta bedöms dock som
kostsamt och svårt att genomföra, med hänsyn till det mycket stora antalet berörda!
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DISKUSSION
I en slående kommentar om riskanalyser av Contini al.21, sägs: ”Vad som i själva verket
kvantifieras är riskanalytikerns kunskap om situationen.”a Gehandler14 skriver om detta citat
att ”Detta innebär att varje modell är begränsad av analytikerns förståelse för vägtunnlar,
trafiksäkerhet, mänskligt beteende och branddynamik i tunnlar.”a. I [1] påpekas att ”En
vedertagen bedömningsgrund för att bedöma denna typ av riskpåverkan i aktuell anläggning
saknas”. Man borde då ha gjort allt som var möjligt för att säkerställa att de antaganden man
gjorde var korrekta, och att man inte missade att analysera någon typ av risk.
Av diagrammet på sid. 10 framgår att risknivån i terminalen är (alltför) hög!
Tyvärr kan jag konstatera att man i underlaget för och vid genomförandet av [1] saknat
väsentlig information. Genom detta har antagandet att detonation inte kan ske i en metangasblandning sannolikt varit felaktigt och inte motiverats, och att de bedömningar av
belastningar som verkar på främst barriärerna mellan köryta och vänthall blivit alltför låga.
Särskilt för situationen kärlsprängning har risken att denna kan leda till en detonation inte
behandlats korrekt eller tillräckligt noggrant. Eventuell användning av flytande metan (LNG,
flytande biogas) kan leda till BLEVE, som också kan övergå till detonation, och har inte heller
behandlats i [1].
Vidare kan införandet i närtid av andra framdrivningsmetoder, som vätgasdrift eller helt
elektriska system, också påverka och troligen öka risken, utan att detta återspeglats i
riskbedömningen.
Viktiga risker för anläggningen har försummats. Kunskapen om explosioner och detonationer
är inte brett spridd i samhället, men hade ändå gått att hitta om man hade sökt.
Till detta kommer att man använt en riskmodell som innebär generellt för höga risker i
anläggningen. Denna modell har dock sannolikt föreskrivits av beställaren.
De många olika riskminskande åtgärder som föreslås är delvis nya och särskilt inte prövade
tillsamman som ett system, och kraven på operatörsövervakning- och åtgärder, som kan
tillföra ytterligare risker, har inte belysts. De risker som kan uppkomma om en eller flera
komponenter eller delsystem i detta system störs och inte fungerar som avsett har inte
belysts, och vidare inte heller vilka åtgärder som krävs, som t ex att stänga anläggningen
eller begränsa tillträdet, om en sådan felfunktion inträffar.
Detta gäller en mycket stor bussterminal, som sannolikt kommer att behöva användas under
mycket lång tid, där inledningsvis 22 000 trafikanter bedöms passera två gånger per dag, och
där sammanlagt 5 000 människor samtidigt kan befinna sig. Det är givetvis oerhört viktigt att
detta kan ske under full säkerhet, att varken enskilda trafikanters eller bussförares liv hotas,
och alldeles särskilt att stora katastrofer, med hundratals eller tusentals människor som
riskerar att skadas eller dödas, inte har möjlighet att inträffa!

a

Citaten översatta från engelska av författaren.
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SLUTSATSER
1. Genom att man försummat att göra en djupgående analys av explosioner i gasutsläpp
har riskerna i terminalen kraftigt underskattats, framför allt vad gäller risken för en
katastrof med ett möjligt mycket stort antal dödsoffer (”värsta fallet”)!
2. Risken för att en gasdetonation kan uppstå har inte studerats och det har antagits att en
sådan inte kan ske, för vilket vetenskapligt stöd saknas i analysen.
3. En explosion kan bryta barriärerna mellan köryta och vänthall.
4. En explosion kan också medföra att hela eller delar av ventilationssystemet slås ut,
varigenom evakueringen av gaser från en efterföljande brand inte längre fungerar!
5. Explosion kan sålunda medföra att brandgaser från körytan kan intränga i vänthallen,
leda till svåra hinder för utrymning och risk för många döda och skadade.
6. De använda riskkriterierna medger avsevärt högre risk än vad som vanligen används för
riskanalys gällande trafikleder och vägtunnlar.
7. Risken vid terroristdåd har inte alls berörts, och bedöms kunna medföra de största
konsekvenserna i form av ett stort antal dödade och skadade (tusentals personer!?)!
8. De komplexa säkerhetssystem som föreslås är inte tidigare prövade tillsammans, risken
för felfunktion är inte studerad och den mänskliga faktorns inflytande på åtgärder är inte
analyserad.

Beroende
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allmänna säkerheten.
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