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risikostyring 
 

1  Innledning 

 Bakgrunn 
Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) har satt i gang et planarbeid for et område på 
Hotellneset. Planarbeidet har som hovedformål å fremskaffe det formelle plangrunnlag i form av en 
delplan for området. Dette åpner for å starte arbeidet med arealplanen og andre strategiske 
dokumenter, og samtidig viderefører utviklingsarbeidet som SNSK har igangsatt. 

 Formål 
Formålet med vurderingen som er dokumentert i dette notatet er å estimere nødvendig 
hensynssone rundt tankanlegget som planlegges plassert i planområdet. 

Det bør bemerkes at hensynssonene er basert på grove og til dels konservative forutsetninger og 
antagelser, og bør derfor ikke brukes i andre sammenhenger enn overnevnte planarbeid.    

 Begrensninger og forutsetninger 
Følgende begrensninger og forutsetninger gjelder: 

• På nåværende tidspunkt finnes det svært få detaljer rundt et eventuelt nytt tankanlegget. Den 
tekniske spesifikasjonen av anlegget er derfor i stor grad basert på antagelser. Se kapittel 1.5 
for detaljer.  

• Det er ikke tatt hensyn til aktive slukkemidler som skum eller brannvann. 
• Hensynssonene som fremkommer i dette dokumentet er å betrakte som veiledende, og er kun 

ment til bruk ifm. pågående arbeid med delplan/reguleringsplan. Sonene må revurderes og 
oppdateres dersom man går i gang med prosjektering og bygging av tankanlegget. 

• Det antas at alle tankene er helt fulle. Dvs. at mengden av et stoff tilsvarer tankvolumet til 
tanken(e) som stoffet lagres i. 

• Vurderingene er gjort uten å ta hensyn til effekten av landskapsprofil (høydeprofil) i 
planområdet. 

• Vurderingen inkluderer selve tankanlegget og eventuelt kaianlegg. Hensynssone ifbm. 
eventuelle røtraseer og transportruter tankbiltransport inn og ut av anlegget er ikke vurdert.  
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 Definisjoner 
1. person 

1. person er definert som ansatte ved anlegget, det vil si de som er direkte involvert i den daglige 
driften av anlegget. 

3. person 

3. person kan defineres veldig kort som "utenforstående" eller litt mer utfyllende som "personer 
utenfor anlegget som kan påvirkes av anleggets aktiviteter". 

Hensynsone 

Begrepet hensynsone har opphav i DSB sin temarapport nummer 13, Ref. /1/. Det opereres med 
fire forskjellige soner som hver sone legger begrensninger på bruken av områdene rundt anlegget: 

• Indre sone. Personer på selve anlegget (1. person). Dette er i utgangspunktet virksomhetens 
eget område. Kun kortvarig forbipassering for 3. person (turveier etc.) 

• Midtre sone. Personell som er en del av virksomheter i nærheten av anlegget. 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 

• Ytre sone. Områder hvor befolkningen normalt oppholder seg (bolighus). Områder regulert for 
boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen kan inngå i ytre sone, herunder 
butikker og mindre overnattingssteder 

• Utenfor ytre sone. Individer som befinner seg i særlig sårbare objekter (sykehus, skole, 
barnehage, høyhus og forsamlingslokaler). Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og lignende 
institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store publikumsarenaer må normalt plasseres utenfor 
ytre sone 

Utstrekningen av hensynssonene er knyttet opp mot risikoen for individuell risiko (frekvens for at 
en person omkommer som en konsekvens av hendelser på anlegget), og er knyttet opp mot 
frekvensbaserte akseptkriterier. Dette er oppsummert i Tabell 1-1 og er illustrert i Figur 1-1. For å 
fastsette risikokonturene som gir opphavet til hensynssonene, må det iht. DSB gjennomføres en 
kvantitativ risikoanalyse (QRA – Quantitative Risk Analysis), der man vurderer 
sannsynlighet/frekvens for at uønskede hendelser (lekkasje, brann, eksplosjon osv.) inntreffer og 
konsekvensen av disse for 3. person. 
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Tabell 1-1: Oppsummering av utstrekning og bestemmelser for hensynssonene. Ref. /1/. Kolonnen for eksplosivanlegg er 
ikke relevant for tankanlegget 

  
 

 
Figur 1-1: Illustrasjon av hensynssoner rundt et anlegg, Ref. /1/. Merk at disse hensynssonene er idealisert og at form og 
innbyrdes avstand til de de reelle sonene vil se annerledes ut. Henvisning til tabellverdi for eksplosiv er ikke relevant for 
tankanlegget. 
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 Fremgangsmåte 
Som beskrevet i kapittel 1.4 krever fastsettelse av nøyaktige hensynssoner at det utføres en 
kvantitativ risikoanalyse. Men på grunn av det manglende underlaget og da hensynssonene på kun 
skal brukes til arbeidet med delplan/reguleringsplan, er det valgt å ikke gjennomføre en fullverdig 
kvantitativ analyse. På nåværende tidspunkt det finnes ikke nok detaljer om det tekniske anlegget, 
aktivitetsnivå osv. til å fastsette en fornuftig sannsynlighet/frekvens for at uønskede hendelser 
inntreffer.  

I stedet er det valgt å fokusere på konsekvensene av et begrenset utvalg alvorlige, men realistiske, 
uønskede hendelser og hvilket skadepotensial disse har for 3. person. Hendelsene som er vurdert 
er de hendelsene som er vurdert å ha størst potensiale til å skade personer rundt anlegget. 
Deretter vurderes utstrekningen av hensynssone kvalitativt.  

Med overnevnte fremgangsmåte vil de faktiske hensynssonene for et fremtidig anlegg, mest 
sannsynlig være like store eller mindre/kortere enn hensynssonene som presenteres i dette 
notatet. Dvs. at hensynssonene i dette notatet er vurdert å være på den konservative siden.     

 Forkortelser 
DSB  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

SNSK  Store Norske Spitsbergen Kullkompani 

QRA  Quantitative Risk Analysis (kvantitativ risikoanalyse) 

2 Systembeskrivelse 
Som nevnt i kapittel 1.3 er det veldig få detaljer tilgjengelig for tankanlegget. Den tekniske 
spesifikasjonen av anlegget er derfor i stor grad basert på antagelser. 

 Kapasitet og layout tankanlegg 
Det er antatt at det nye tankanlegget vil lagre de samme stoffene og ha ca. samme 
lagringskapasitet som dagens tankanlegg.  

Det er antatt at det nye anlegget vil ha syv tanker som lagrer JET-A1, FYR-1, vinterdiesel og blyfri 95 
oktan bensin. Layout, utstrekning av oppsamlingsbasseng og tankvolum er vist i Figur 2-1.  

Oppsamlingsbassengene er antatt å være høye nok til å inkludere volumet til største tank + 10 % av 
volumet til nest største tank + 15 cm for skum. Det betyr at høyden til oppsamlingsbassengene er 
2,3 m og 0,7 m for bassenget rundt henholdsvis T1-T4 og T5-T7. 
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Figur 2-1: Antatt layout, tankvolum, oppsamlingsarrangement og tankvolum, Ref. /2/. Merk at orientering og plassering 
av anlegget vist i figuren ikke samsvarer med hva som er brukt i vurderingen 

 Plassering av tankanlegget i planområdet 
Det nye tankanlegget er antatt å være plassert nordvest i planområdet, som vist i Figur 2-2. 
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Figur 2-2: Antatt plassering av tankanlegg (pil) relativt til resten av planområdet. Modifisert utgave av Ref. /3/ 

 Rør og kaiområde 
Behovet for rør til og fra anlegget er ikke kartlagt på nåværende tidspunkt. Men det er sannsynlig at 
det vil vær behov for én eller flere rørtraseer til kaianlegg ifm. oppfylling av anlegget. Videre er 
rørtrasé til følgende forbrukere er vurdert som relevant:  

• Flyplassen (transport av JET-A1) 
• Kraftstasjon (transport av diesel som brukes som reservedrivstoff)     
• Kaier ifm. bunkring fra fartøy 
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3 Konsekvensmodellering 

 Vurdering av uønskede hendelser på anlegget 
Følgende uønskede hendelser inne på anlegget, med potensiale for å gi skade på 3. person innenfor 
delområdet, er vurdert: 

1. Lekkasje fra tank eller tilstøtende rørsystem  
1.1. som ikke antenner (fordamping og spredning av fordampingsgasser) 
1.2. med umiddelbart antenning (brann) 
1.3. med forsinket antenning (eksplosjon etterfulgt av brann) 

2. Lekkasje under fylling av tankbil e.l. inne på anlegget (eksport) 
2.1. som ikke antenner (fordamping og spredning av fordampingsgasser) 
2.2. med umiddelbart antenning (brann) 
2.3. med forsinket antenning (eksplosjon etterfulgt av brann) 

I tillegg er følgende uønskede hendelser på kaianlegg, med potensiale for å gi skade på 3. person 
innenfor delområdet, vurdert: 

3. Lekkasje under fylling til/fra skip på kaianlegg 
3.1. som ikke antenner (fordamping og spredning av fordampingsgasser) 
3.2. med umiddelbart antenning (brann) 
3.3. med forsinket antenning (eksplosjon etterfulgt av brann) 
 

Av de identifiserte hendelsene på anlegget er det vurdert at uønsket hendelse nummer 1.2 har 
størst potensial til å skade personer utenfor anlegget. Ved en stor lekkasje eller ved tankbrudd vil 
hele oppsamlingsanlegget fylles med brennbar væske. En antent lekkasje vil gi en stor pølbrann 
som vil kunne resultere i livstruende strålingsverdier et god stykke utenfor anlegget.  

Utstrekningen til pølbranner (hendelse 1.2 og 3.2) er videre vurdert i kapittel 3.2 og 3.3. 

 Stårling fra pølbranner på anlegget 
Ved en stor lekkasje/tankbrudd, vil omfanget av en pølbrann og strålingsnivå hovedsakelig 
bestemmes av pølens utstrekning (areal), type stoff og vindhastighet. Det er videre antatt at pølens 
maksimale utstrekning er avgrenset av oppsamlingsbassenget.  

Det er stor usikkerhet vedrørende det fremtidige behovet for stoffene som er tenkt lagret på 
anlegget. Dette kan gjøre seg gjeldene ved at utbredelsen til oppsamlingsbassenget øker (eller 
reduseres). Det er derfor gjort en sensitivitetsvurdering der man antar en 50 % økning av arealet til 
oppsamlingsområdet rundt tankene (se Tabell 3-1). 
Tabell 3-1: Tankvolum med og uten 50 % økning. 

Tanknummer Produkt Basecase, oppsamlingsareal 
rundt tank, Ref. /2/  

Sensitivitet, oppsamlingsareal 
rundt tank, med 50 % økning 

1 JET-A1 50m x 50m = 2500 m2 61,2m x 61,2m = 3750 m2

2 JET-A1 50m x 50m = 2500 m2 61,2m x 61,2m = 3750 m2

3 FYR 1 50m x 50m = 2500 m2 61,2m x 61,2m = 3750 m2

4 Vinterdiesel 50m x 50m = 2500 m2 61,2m x 61,2m = 3750 m2

5 Blyfri 95 40m x 40m = 1600 m2 49m x 49m = 2400 m2
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Tanknummer Produkt Basecase, oppsamlingsareal 
rundt tank, Ref. /2/  

Sensitivitet, oppsamlingsareal 
rundt tank, med 50 % økning 

6 Blyfri 95 40m x 40m = 1600 m2 49m x 49m = 2400 m2

7 Blyfri 95 40m x 40m = 1600 m2 49m x 49m = 2400 m2

 

For å estimere strålingsnivå og dødelighet for 3. person er det beregningsverktøyet TNO Effects 
benyttet, Ref. /4/. Effects bygger på TNO Yellow Book og TNO Green Book. Disse er anerkjente 
oppslagsverk for konsekvens- og risikovurderinger innen petrokjemisk prosessindustri. 

JET-A1 og FYR 1 er modellert som «kerosene sample» fra programmets stoffdatabase (parafin), 
mens Blyfri 95 er modellert som «winter grade gasoline sample» fra programmets database. 

For å se på effekten av vindhastighet er det vurder tre vindhastigheter (2, 8 og 12 m/s). 

Strålingen vurderes 1,5 m over nivået til pølbrannen.   

 Stråling fra pølbranner på kaiområdet 
Som beskrevet i kapittel 2.3 er det sannsynlig at man vil motta stoffer som lagres på tankanlegget 
fra skip via kai. Hvilken kai som brukes til dette og tekniske detaljer om kaianlegg er ikke kjent. 

Det er videre antatt at en lekkasje under lossing av båt maksimalt vil kunne fylle selve kaien. Det er 
lagt til grunn at kaien er ca. 1800 m2 (30m x 60m som tilsvarer arealet til kaianlegget som sees sør i 
område fire i Figur 2-2). Videre er det antatt at dette arealet vil kunne fylles med bensin, og 
strålingen fra denne pølbrannen er derfor vurdert videre. 

Ellers gjelder de samme forutsetningene som beskrevet i kapittel 3.2. 

4 Resultater og konklusjon 

 Stråling fra pølbranner på anlegget 
Figur 4-1 viser hvordan strålingsnivået avtar som funksjon av avstanden målt fra midten av 
oppsamlingsbassenget. Hvilke strålingsnivå som er dødelig avhenger blant annet av hvor lenge en 
person eksponeres for strålingen (dvs. hvilken strålingsdose man utsettes for), men på generell 
basis kan man si at dødelighet først kan inntreffe dersom stålingen overstiger 7-10 kW/m2. 
Eksempelvis bruker Statoil 12,5 kW/m2 som dødelighetsgrense på sine offshore installasjoner. Ved 
30 kW/m2 er dødeligheten mer enn 90 % (Ref. Effects programvaren). Av resultatene kan følgene 
kan observeres: 

• Vindhastighet påvirker stålingen ved at flammen endrer form. Hva som er værst avhenger av 
hvor man står relativt til flammen. 

• Avstanden til 10 kW/m2 varierer fra i underkant av 70 m til ca. 85 m.  
• Avstandene til 5 kW/m2 varierer fra ca. 80 m til 110 m.  
• Branner i det største oppsamlingsbassenget gir lengst avstand til en gitt strålingsverdi. 
Figur 4-2 viser dødelighet (basert på dose) som funksjon av avstand målt fra midten av 
oppsamlingsbassenget. Følgende kan observeres: 

• Avstanden med 50 % dødelighet (eller mer) varierer fra ca. 50 m til ca. 70 m.   
• Avstanden med 10 % dødelighet (eller mer) varierer fra ca. 60 m til ca. 77 m.   
• Over 90 m fra anlegget er dødeligheten tilnærmet lik 0 %. 
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Figur 4-3 viser effekten av å øke grunnarealet til oppsamlingsbassengene (Sensitivitet 
sammenlignet med Basecase). Her ser man at dette har en betydelig innvirkning på området som 
utsettes for dødelig stråling, og at dette nå strekker seg ut til ca. 105 m (sammenlignet med ca. 90 
m). 

 

 
Figur 4-1: Basecase: strålingsfluks [kW/m2] som funksjon av avstand [m] målt fra midten av oppsamlingsbasseng. 
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Figur 4-2: Basecase: dødelighet for person som befinner seg utendørs uten beskyttende klær [%] som funksjon av avstand 
[m] målt fra midten av oppsamlingsbasseng. 

 

 



Delplan for Hotellneset  multiconsult.no 
Vurdering av hensynsone rundt tankanlegg 

 

713504-RIS-NOT-001 23. februar 2017 / 00 Side 11 av 16 

Figur 4-3: Sensitivitet vs. Basecase: dødelighet for person som befinner seg utendørs uten beskyttende klær [%] som 
funksjon av avstand [m] målt fra midten av oppsamlingsbasseng. 

Figur 4-5 til Figur 4-7 viser utstrekningen av forskjellige strålingsnivå (fargelegende iht. Figur 4-4) og 
1 % dødelighetskontur (tykk rød/oransje linje), ved forskjellige vindretninger og i forhold til resten 
av delplanområdet. Som man kan se så dekker 1 % dødelighetskonturen (tilsvarende ca. 10 kW/m2) 
nærliggende veier og strekker seg så vidt inn på nabobebyggelsen. 

Merk at beregningene ikke tar hensyn til geometriske effekter (skjerming fra bygninger eller 
topografi). Utstrekningen vil derfor se lik ut uavhengig av vindretning, med unntak av at den er 
rotert iht. vindretning slik at det er områdene nedstrøms brannen som eksponeres mest. 

 
Figur 4-4: Legende for stråling [kW/m2] brukt i Figur 4-5 til Figur 4-7. 

 
Figur 4-5: 50 m x 50 m pølbrann (FYR 1) med 8 m/s vind fra NV, utstrekning for ståling og 1 % dødelighetskontur. 
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Figur 4-6: 61,2 m x 61,2 m pølbrann (FYR 1) med 8 m/s vind fra NV, utstrekning for ståling og 1 % dødelighetskontur. 

 
Figur 4-7: 61,2 m x 61,2 m pølbrann (FYR 1) med 8 m/s vind fra NØ, utstrekning for ståling og 1 % dødelighetskontur. 

 Stråling fra pølbranner på kaianlegg 
Figur 4-8 viser hvordan strålingsnivået avtar som funksjon av avstanden målt fra midten av kaien. 
Videre kan følgene kan observeres: 

• Avstanden til 10 kW/m2 varierer fra ca. 70 m til ca. 75 m.  
• Avstandene til 5 kW/m2 varierer fra ca. 85 m til i underkant av 100 m.  
Figur 4-9 viser dødelighet (basert på dose) som funksjon av avstand målt fra midten av kaien. 
Følgende kan observeres: 

• Avstanden med 50 % dødelighet (eller mer) varierer fra ca. 55 m til ca. 67 m.   
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• Avstanden med 10 % dødelighet (eller mer) ligger rundt 65 m.   
• Over 80 m fra kai er dødeligheten tilnærmet lik 0 %. 
 

 
Figur 4-8: Strålingsfluks [kW/m2] som funksjon av avstand [m] målt fra midten av kaien. 
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Figur 4-9: Dødelighet for person som befinner seg utendørs uten beskyttende klær [%] som funksjon av avstand [m] målt 
fra midten av kaien. 

Figur 4-11 viser eksempel på utstrekningen av forskjellige strålingsnivå (fargelegende iht. Figur 
4-10) og 1 % dødelighetskonturen (tykk rød/oransje linje) i forhold til resten av delplanområdet. 
Som man kan se så dekker 1 % dødelighetskonturen (tilsvarende ca. 10 kW/m2) nærliggende veier 
og strekker seg så vidt inn på nabobebyggelsen. 

Merk at beregningene ikke tar hensyn til geometriske effekter (skjerming fra bygninger eller 
topografi). Utstrekningen vil derfor se lik ut uavhengig av vindretning, med unntak av at den er 
rotert iht. vindretning slik at det er områdene nedstrøms brannen som eksponeres mest. 

 
Figur 4-10: Legende for stråling [kW/m2] brukt i Figur 4-11. 
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Figur 4-11: 30 m x 60 m pølbrann (Blyfri 95) med 8 m/s vind fra Ø, utstrekning for ståling og 1 % dødelighetskontur. 

 Konklusjon 

4.3.1 Hensynssone rundt tankanlegget 
Basert på beregningene utført anbefales det at det ifm. pågående planarbeid legges til rette for en 
hensynsone på mellom 85 - 100 m rundt tankanlegget.  

Dette tilsvarer den lengste avstanden ned til hhv. 50 % og 1 % dødelighet man har observert i 
beregningene, og tar hensyn til at størrelsen på oppsamlingsbassengene er usikker. Ved å bruke 
denne avstanden vil en fremtidig hensynssone (basert på mer detaljerte beregninger og 
datagrunnlag) bli tilsvarende eller kortere/mindre. 

Utstrekningen til hensynssonen vil ikke endres dersom plasseringen til anlegget endres. Det betyr at 
man i planarbeidet kan flytte rundt på anlegget (med tilhørende hensynssoner) dersom man finner 
det hensiktsmessig. 

Da det ikke er gjennomført en fullverdig kvantitativ risikoanalyse vil den anbefalte hensynssonen 
ikke kunne knyttes direkte opp mot indre, midtre, ytre eller utenfor ytre hensynssone (jf. kapittel 
1.4). Basert på forslag til arealbruk rundt anlegget (jf. Figur 2-2) vil områdene kunne bygges i midtre 
hensynssone og utover (dvs. at det er tillatt med offentlig vei, jernbane, kai og lignende, faste 
arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet). Videre vurderes det dit hen at den anbefalte 
hensynssonen vil ligge nærmere den reell ytre sone, enn indre eller midtre sone. 

For å ta høyde for begrensningene i beregningene og usikkerheten i datagrunnlaget anbefales det: 

• At man ikke plasserer noen form for bebyggelse (som ikke tilhører tankanlegget) innenfor 
hensynssonen.  

• Det bør tilstrebes at veger o.l. som ikke brukes til direkte ankomst til tankanlegget også legges 
utenfor hensynssonen. 

• Det største oppsamlingsbassenget bør dersom det er teknisk mulig plasseres lengst unna 
omkringliggende bebyggelse. Med arealbruk som vist i Figur 2-2 betyr dette at 50 m x 50 m 
bassenget bør bytte plass med 40 m x 40 m bassenget. 



Delplan for Hotellneset  multiconsult.no 
Vurdering av hensynsone rundt tankanlegg 

 

713504-RIS-NOT-001 23. februar 2017 / 00 Side 16 av 16 

4.3.2 Hensynssone rundt kaianlegg  
Basert på beregningene utført anbefales det at det ifm. pågående planarbeid legges til rette for en 
hensynsone på 60 - 75 m rundt kaianlegget som vil motta stoffene som lagres på tankanlegget.  

Dette tilsvarer den lengste avstanden ned til hhv. 50 % og 1 % dødelighet man har observert i 
beregningene, og tar hensyn til at omfanget til hendelsene på kaia er usikkert. Ved å bruke denne 
avstanden vil en fremtidig hensynssone (basert på mer detaljerte beregninger og datagrunnlag) bli 
tilsvarende eller kortere. 

Hensynssonen vil ikke endres dersom kai-plassering endres. Det betyr at man i planarbeidet kan 
endre plassering dersom man finner det hensiktsmessig. 

Da det ikke er gjennomført en fullverdig kvantitativ risikoanalyse vil den anbefalte hensynssonen 
ikke kunne knyttes direkte opp mot indre, midtre, ytre eller utenfor ytre hensynssone (jf. kapittel 
1.4). Basert på forslag til arealbruk rundt kai (jf. Figur 2-2) vil områdene kunne bygges i midtre 
hensynene og utover (dvs. at det er tillatt med offentlig vei, jernbane, kai og lignende, faste 
arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet). Videre vurderes det dit hen at den anbefalte 
hensynssonen vil ligge nærmere den reell ytre eller utenfor ytre sone, enn indre eller midtre sone. 

For å ta høyde for begrensningene i beregningene og usikkerheten i datagrunnlaget anbefales det: 

• At man ikke plasserer noen form for bebyggelse (som ikke tilhører tankanlegget) innenfor 
hensynssonen.  

• Det bør tilstrebes at veger o.l. som ikke brukes til direkte ankomst til kai også legges utenfor 
hensynssonen. 
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