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FORORD  

Halvorsen og Reine AS utarbeider detaljreguleringsplan for etablering av en energistasjon på Ås, for 
UnoX. Stasjonen skal være tilrettelagt for både hydrogen og fossilt drivstoff. 

ROS-analysen følger de nye retningslinjene gitt i Direktoratet for sikkerhet og beredskaps veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging» fra 2017 og rundskriv H-5/18 om ROS-analyser 
fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.  

ROS-analysen er utarbeidet iht. metodikk for denne type analyser som er beskrevet i Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskaps (DSBs) veileder for ROS-analyse i planleggingen (2017).  

I tillegg til denne ROS-analysen, vil UnoX utføre en mer detaljert risikostudie for denne stasjonen før 
igangsetting av tiltaket, i tråd med sine internrutiner. Vedlagt (vedlegg 6_3) er en konseptbeskrivelse 
for denne. Risikostudien konkluderer med risikokonturer og hensynssoner som beskrevet i 
Temarapporten fra DSB. Studien vil være tilgjengelig for kommune, brannvesen, DSB og eventuelle 
andre aktører.  

Drammen, 18.02.19 
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SAMMENDRAG  

Planforslaget legger opp til å kunne etablere en energistasjon med hydrogen, bensin og diesel 
innenfor planområdet. Stasjonen er en ubetjent automatstasjon, som er utformet i tråd med malen 
for UnoX sine stasjoner. Anlegget er lukket, og innebærer en minimal forurensningsrisiko, da det ikke 
er risiko for lekkasjer fra tanker, og da spillvann etc samles i oljeutskiller, knyttet til pumpene. 

Planforslaget fordrer en omregulering i forhold til gjeldende plan, der området er avsatt til park. 
Området benyttes ikke til park i dag, og har begrenset bruksverdi som parkområde da det ligger 
svært støyutsatt til og omringet av veistruktur og næringsområder. Området er ikke knyttet opp mot 
eksisterende gang- og sykkelvegnett som ligger på andre siden av Nordbyveien, og har således ikke 
tilkomst for gående og syklende.  

Planområdet planlegges med atkomst fra Nordbyveien, og ny plan viderefører angitte byggegrenser 
mot vei, samt legger inn hensynssone for høyspent som går langs planområdet i sør. Ved 
gjennomføring av tiltak, vil det være behov for omlegging av en kommunal vannledning, samt en 
22kV kabel som går over eiendommen.  

Planen legger opp til at overvann håndteres på egen grunn, og vil ha en blågrønn faktor på 0,82 
beregnet samlet for hele eiendommen. 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse, vedlegg 3 som viser at tiltaket vil medføre en marginal 
trafikkøkning, og således heller ikke få følger for trafikksikkerhet, støybelastning eller 
luftforurensning. 

I og med at tiltaket tilrettelegger for etablering av et hydrogenanlegg, anses det at tiltaket er et 
miljøtiltak som kan bidra til et økt salg – og herunder økt bruk og brukbarhet for hydrogenbiler, som 
er et miljøvennlig alternativ til bensin- og dieseldrevne biler.   

Tiltaket er vurdert å ha liten konsekvens for grøntarealer, friluftsliv og barn- og unges interesser, og 
er vurdert å være i tråd med overordnete føringer og regionale planer – også ref. Uttalelse fra 
Akershus Fylkeskommune. 

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste:  

• Utslipp av farlige stoffer 
• Akutt forurensning 
• Brann i transportmiddel (veg) 
• Eksplosjonsfare av trykklagret hydrogen 
• Distribusjon av forurenset drikkevann 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko.  
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Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 
• Materielle 

verdier 
 

Utslipp av farlige 
stoffer 

   Følge opp DSBs retningslinjer for 
denne type drift.  
Følge myndighetskrav for etablering 
av anlegget. Beredskapsplan 

Akutt forurensning    Følge opp DSBs retningslinjer for 
denne type drift.  
Følge myndighetskrav for etablering 
av anlegget. Beredskapsplan. 

Brann i 
transportmiddel 

   Følge opp retningslinjer for 
sertifisering og kontroll av kjøretøy, 
utstyr og mannskap som er involvert i 
frakt av drivstoff. 

Eksplosjonfare av 
trykklagret hydrogen 

   DSBs retningslinjer følges 
 
Krav i risikoanalyser og interne HMS-
regler følges. 

Distribusjon av 
forurenset drikkevann 

   Etablere beredskapsplan i samråd 
med lokalt brannvesen. Vurdere 
tetting av kulvert under F154, og 
etablere nivå i skråning ned mot bekk 
for å hindre tilsig til bekk ved et 
eventuelt uhell/ulykke ved fylling. 

 

 

Hvis risikoreduserende tiltak følges er risikoen akseptabel. 
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1 INNLEDNING 

Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra 
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling 
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).  

Det stilles krav til risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan- og bygningsloven, 
jf. Pbl. §4-3. Denne ROS-analysen er utarbeidet av Halvorsen & Reine som en del av planforslaget for 
etablering av en UnoX stasjon på Ås. 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan «Ås kommuneplan 2105-2027», avsatt til hhv friområde 
og veiareal. 

Planområdet er vurdert å egne seg for etablering av en ubetjent energistasjon for UnoX. 
Hovedhensikten er å etablere et anlegg for å kunne fylle hydrogen. Da det pr nå er få biler som går på 
hydrogen, vil det også være nødvendig å etablere pumpe for hhv diesel og bensin. Det har vært møte 
med politikerne hvor dette har vært diskutert, og hvor det har vært vist interesse for planene.  

Det er gjort egne utredninger for trafikk og vann-og avløp. Disse forholdene er også vurdert i forhold 
til risiko og sårbarhet. I tillegg må nevnes at forhold angående risiko og sårbarhet er en viktig del av 
UnoX sine interne rutiner både ved etablering av anlegg og ved videre drift av disse.   
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2 METODE  

ROS-analysen omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet 
• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet 
• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder 
• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging 
• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges klimapåslag for relevante naturforhold 
• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, 

eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 

 

ROS-analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er 
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette 
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS-analysen med mindre 
det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt gjennom 
kravene i TEK17. Enkelte virksomheter har krav til egen virksomhetsROS. 

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS-
analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er 
presentert under.  

 
Figur 1: Trinnene i ROS-analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017). 
 

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede 
hendelser. Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS-
analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige 
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.  

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet, 
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av 
de aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet
Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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områdets/objektets evne til motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og 
konsekvens. 

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av 
kategoriene i tabellen under.  

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET PR. ÅR 
Høy Oftere enn 1 gang i løpet 

av 10 år 
> 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 
år 

1-10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i 
løpet av 100 år 

< 1% 

 

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise: 

Tabell 2: Matrise for fastsetting av konsekvens 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Høy Middels Små 

Liv og helse 

Ulykke med dødsfall eller 
personskade som 
medfører varig mén; 
mange skadd 

Ulykke med 
behandlingskrevende 
skader 

Ingen alvorlig/ få/små 
skader 

Stabilitet System settes varig ut av 
drift. 

System settes ut av drift 
over lengre tid 

Systembrudd er 
uvesentlig 

Materielle verdier Uopprettelig skade på 
eiendom Alvorlig skade på eiendom Uvesentlig skade på 

eiendom 
 

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene 
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i tabell 3. For hendelser i røde 
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens 
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.  

 
Tabell 3: Risikomatrise 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

KONSEKVENSER 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%)    

Lav  
(<1%)    

 

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på 
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil 
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, inkludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av 
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til 
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framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er 
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser. 

På bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. I tilfeller hvor 
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplanen 
(plankart og bestemmelser). 

Risikovurdering av naturhendelser av typen flom, stormflo og skred, er gitt spesielle regler gjennom 
Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres slik 
at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 
Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7-1). 

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVE 
sine landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og 
løsmasseforhold tilsier skred- eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides 
faresonekart av personer med dokumentert kompetanse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder 
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for 
reguleringsplanarbeidet. 

TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik 
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Utbyggingsområdene deles inn i: 

• Sikkerhetsklasse 1 – byggverk/område med lite personopphold og små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer, lagerbygg etc. 

• Sikkerhetsklasse 2 – mindre byggeområder for normalt personopphold, f.eks. bolig, 
fritidsbolig, skole, barnehage, kontor-/industribygg, etc. Inntil normalt opphold for 25 
personer. 

• Sikkerhetsklasse 3 – større byggeområder for normalt personopphold (>25 personer), samt 
byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen (f.eks. sykehjem), beredskapsressurser 
(f.eks. brannstasjon, politistasjon etc.), og avfallsdeponier som gir forurensningsfare ved 
oversvømmelse. 

Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet maksimalt kan plasseres 
innenfor. For eksempel vil boliger kunne plasseres i faresone for 1000-årsflom, men ikke i faresone 
for 200-årsflom.  

Tabell 4: Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo 
Sikkerhetsklasse  Maksimalt tillatte faresone 

- Flom/stormflo 
Maksimalt tillatte faresone – Skred 

1 Utenfor 20-årsflom Utenfor sone for 100-årsskred 

2 Utenfor 200-årsflom Utenfor sone for 1000-årsskred 

3 Utenfor 1000-årsflom Utenfor sone for 5000-årsskred 

 

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir 
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller 
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/byggeformål som faller utenfor aktuell 
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko 
etter en faglig vurdering.  
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Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synliggjør risiko 
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for 
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til 
risikoreduserende tiltak oppsummeres. 

 

Definisjoner av sentrale begreper i ROS-analysen 

Eksisterende 
barrierer 

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en uønsket 
hendelse. F.eks. flomvoll. 

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer 

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse 

Risiko-
reduserende tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket hendelse.  

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer. 

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på grunn av 
svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av behov hos 
befolkningen. 

System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk teknisk 
infrastruktur, varslingssystemer og elektronisk infrastruktur. 

Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er det 
motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann. 

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1. Planområdet og planforslaget 

Planområdets utstrekning er markert på kartet i figur 2. Planområdet er på omlag 9 daa, inkludert 
omliggende veiareal som inngår i planavgrensningen. Areal regulert til park/friområde er på omlag 6 
daa, resterende areal er regulert til veiareal.  

Området brukes ikke til park i dag, men fremstår mer som en buffersone mellom veiareal og etablert 
industriområde.  

Området ligger tett opptil hovedåre for veitrafikk, og har også kort avstand til E18. Området ligger 
sentralt ved innkjøring til Ski. 

 

Figur 2 Oversiktskart med planområdet grovt inntegnet. 
 

Hensikten er å tilrettelegge for en ubetjent energistasjon, og det må være enkelt å orientere seg og å 
komme til/fra eiendommen. Tiltaket er bilbasert, og ligger derfor godt inn mot hovedveitrafikk-
systemet, med avkjøring fra Nordbyveien. Planforslaget forholder seg til regulerte byggegrenser fra 
vei.  
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Tiltaket består av pumpetak (7 m x 14 m) og 2 pumper og dispenser for hydrogen. Stasjonen har 
daglig tilsyn, som i tillegg til kontroll av det tekniske anlegget, sørger for orden og renhold. 

Drivstoffanlegget består av en nedgravd tank som plasseres under stasjonen. Det er et lukket system 
hvor alle rør mellom tank og pumper ligger i et føringskammer over tanken. Kammeret har 
overvåkning og avløp til oljeutskiller, slik at hvis det skulle oppstå en lekkasje på et drivstoffrør i 
føringskammeret vil det gå en alarm som registreres med en gang. 

Drivstofftanken er av stål med doble vegger med trykkovervåkning av mellomrommet. Hvis det skulle 
bli et hull i en av veggene i tanken vil det gå en alarm som gjør at feilen vil bli oppdaget før det blir en 
lekkasje. 

I kjørebanen utenfor pumper og påfylling for tanker, blir det montert betongplater på bakken med 
avrenning til egen oljeutskiller som gjør at spill og søl ikke vil bli ført til grunnen eller 
overvannsnettet. Oljeutskilleren kontrolleres og tømmes regelmessig i henhold til forskriftskrav.  

Etter at anlegget er ferdig montert og før det tas i bruk, blir tank og drivstoffrør trykktestet for å sikre 
at alt utstyr og alle koblinger er tette. 

Hydrogenstasjonen: 

Stasjonen består av en hydrogenstasjonsdel. I tillegg har stasjonen dispenser og en kompressor for å 
øke trykket opp til et høyere trykk for lagring.  

Hydrogendelen H2Station® CAR-200, består av et hydrogenlager og en enhet med 
hydrogenkompressor og kjøler.  

Denne er bygget for helautomatisk drift, og er utstyrt med et overvåkningssystem (Control 
Monitoring System – CMS) som er tilgjengelig både lokalt og via fjernovervåking. 
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Figur 3 Planforslagets plankart for Lindum AS. Ruteskravert område er satt av til fremtidig fv. 319 Tørkop – Eik. 
Område i orange farge er satt av til fortsatt drift og fremtidig oppfylling til nytt terreng, begrenset av viste 
terrengkoter.  
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Figur 4 Illustrasjonsplan for fremtidig situasjon (flyfoto viser dagens situasjon i bakgrunnen). 
 

3.2. Naturgitte forhold og omgivelser 
Planområdet er avsatt som friområde, park. Området benyttes ikke til park, men fremstår som et 
gresskledt område som er en buffer mellom vei og industri-/storhandelområdet. Området benyttes 
også til oppstilling/utstilling av biler for bilbutikken som ligger nært. Det er tilnærmet ingen 
vegetasjon i området, og det er vurdert at området har liten til ingen verdi som parkareal/friområde 
slik det ligger i dag. Området er også støyutsatt, og har få eller ingen kvaliteter som 
rekreasjonsområde.  

3.3. Sårbarhet i området 

Deler av arealet er avsatt som aktsomhetsområde for flom. Se nedenunder. 
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Kartet som viser aktsomhetsområdet er automatisk generert på grunnlag av registrerte vassdrag og 
høydedata. I dette tilfellet kan det ved ekstrem nedbør samles vann som overstiger bekkelukkingens 
kapasitet. Dette er nærmere sjekket av VA-konsulent, se vedlegg 4. De har funnet at det ligger en 
flomvei på lavere kotehøyde enn terrenget ved drivstoffstasjonen, og at det derfor er ingen mulighet 
for at vann kan flomme opp til bensinstasjonen. Dette er derfor ikke vurdert videre i ROS-analysen. 

Området er registrert som avsmeltingsmroene, breelv- og/eller bresjøavsetning, uspesifisert.  
Området er ikke registrert med fare for erosjon, ras eller skred. Det er registrert moderat til lav 
radonforekomst. Radon håndteres ifht regelverket for TEK17. Disse forholdene er derfor ikke vurdert 
videre i ROS-analysen. 

Det ligger en bekk nordvest for planområdet. Denne renner til Gjersjøen, som er en 
reservevannskilde. Dette er vurdert videre i ROS-analysen. 
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4 UØNSKEDE HENDELSER  
Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 6_1) er benyttet for identifisering av mulige 
uønskede hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er 
relevante for området. I denne analysen er i tillegg følgende kilder lagt til grunn for identifisering av 
uønskede hendelser: 

• Gjennomgang av planmaterialet, inkluder VA-notat etc. 
• Konseptbeskrivelse UnoX 

Oversikt over hendelser som er vurdert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen 
under med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen. 

Tabell 5: Uønskede hendelser 
 
Nr 

 
Hendelse 

 
Begrunnelse 

 
Kilde 

1 Utslipp av farlige stoffer Registrert på grunn av potensiell fare 
dersom ulykke ved fylling 

Sjekkliste i vedlegg 
6_1 

2 Akutt forurensning Registrert på grunn av potensiell fare 
dersom ulykke ved fylling og avrenning ned 
til bekk, ref VA-rapport 

Sjekkliste i vedlegg 
6_1 

3 Brann i transportmiddel Registrert på grunn av potensiell fare i 
forbindelse med transport av bensin, diesel 
og hydrogen. 

Sjekkliste i vedlegg 
6_1 

4 Eksplosjonsfare av 
trykklagret hydrogen 

Hydrogen fraktes til anlegget, og 
oppbevares i tanker for fylling. 

Sjekkliste i vedlegg 
6_1 

5 Distribusjon av 
forurenset drikkevann 

Registrert på grunn av potensiell fare 
dersom ulykke ved fylling og avrenning ned 
til bekk, ref VA-rapport 

Sjekkliste i vedlegg 
6_1 
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5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET 
Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle i kapittel 4 er presentert ved bruk av 
skjema fra DSBs veileder for ROS-analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i 
reguleringsplanen, eller annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver 
hendelse. 

Tabell 6: Analyseskjema for uønsket hendelse. 
 
NR. 1             UØNSKET HENDELSE: UTSLIPP AV FARLIGE STOFFER 
Beskrivelse  Ved etablering av drivstoffanlegg, skal det fylles drivstoff både som del av vedlikehold av anlegget, 

og som del av bruk av anlegget, og en eventuell lekkasje. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Bruk av anlegget er kjent, og forurensningsrisiko er medtatt for planlegging av anlegget. Anlegget 
bygger på en mal, som er etablert flere steder i landet. Drivstoffanlegget består av en nedgravd 
tank som plasseres under stasjonen. Det er et lukket system hvor alle rør mellom tank og pump 
 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Drivstoffanlegget består av en nedgravd tank som 
plasseres under stasjonen. Det er et lukket system hvor 
alle rør mellom tank og pumper ligger i et føringskammer 
over tanken. Drivstofftanken er av stål med doble vegger 
med trykkovervåkning av mellomrommet. Hvis det 
registreres enendring av trykknivået vil det umidddelbart 
gå en alarm som gjør at feilen vil bli oppdaget før det blir 
en lekkasje.  
 
I kjørebanen utenfor pumper og påfylling for tanker vil det 
bli montert betongplaster på bakken med avrenning til 
egen oljeutskiller som gjør at spill og søl ikke vil bli ført til 
grunnen eller overvannsnettet. Oljeutskilleren 
kontrolleres og tømmes i henhold til forskriftskrav.  
 
Det er et myndighetskrav at bensindamp som dannes skal 
samles opp og gjenvinnes til bensin igjen, og aalle UnoX 
stasjonen har gassgjenvinning. 
 
Hydrogenanlegget har også overvåkingssystemer som gjør 
at anlegget overvåkes og eventuelle lekkasjer raskt vil 
avdekkes. 
 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X Det bor ingen i området.   

Stabilitet 
 

  X En ulykke ved fylling vil ikke påvirke 
samfunnets evne til å fungere. 

 

Materielle verdier 
 

  X Materielle verdier ikke påvirket.  

Risikoreduserende tiltak  • Følge opp gjeldende lover og forskrifter for etablering av slike anlegg. 
• Følge opp DSB sin retningslinjer for håndtering av flytende drivstoff og hydrogen («farlig 

stoff»).  
• Beredskapsplan som angitt under hendelse 5 
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NR. 2             UØNSKET HENDELSE: AKUTT FORURENSNING 
Beskrivelse  Ved etablering av drivstoffanlegg, skal det fylles drivstoff både som del av vedlikehold av anlegget, 

og som del av bruk av anlegget, og en eventuell lekkasje. 
Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Bruk av anlegget er kjent, og forurensningsrisiko er medtatt for planlegging av anlegget. Anlegget 
bygger på en mal, som er etablert flere steder i landet. Drivstoffanlegget består av en nedgravd 
tank som plasseres under stasjonen. Det er et lukket system hvor alle rør mellom tank og pump 
 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Tanker, pumper o.l er et lukket system og vil ikke gi utslipp 
til bekken som renner forbi. Risko for forurensning vil 
være forbundet med ulykker eller uhell. Ved søl av svært 
store mengder vild et kunne renne drivstoff ned til 
bekken.  
Hydrogen forurenser ikke, gassen går opp i atmosfæren, 
er et grunnstoff og forurenser ikke omgivelsene. 
 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X Utslipp kan påvirke livet i vassdraget 
nedenfor, med bl.a. fiskedød og bunndyr. 
Ikke direkte farlig for mennesker 

 

Stabilitet 
 

  X En ulykke ved fylling vil ikke påvirke 
samfunnets evne til å fungere. 

 

Materielle verdier 
 

  X Materielle verdier ikke påvirket  

Risikoreduserende tiltak  • Etablering av kummer med avløp til oljeutskiller  
• Etablere ikke jevnt fall ned til bekken 
• Beredskapsplan, som angitt under hendelse 5 
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NR. 3             UØNSKET HENDELSE: BRANN I TRANSPORTMIDDEL 
Beskrivelse  Hendelsen gjelder trafikkulykke for biler som frakter drivstoff og som diesel, bensin og hydrogen. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Det blir ikke økt trafikk som en følge av planforslaget. Det er ingen transportinfrastruktur med fare 
for store ulykker i nærheten. 
Transport av drivstoff skjer i hht gjeldende regelverk og med utstyr som er beregnet for og 
sertifisert for oppgaven (ADR/RID forskrift 1.april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods). Det 
at lasten i dette tilfellet er drivstoff, påvirker ikke sannsynligheten for at en ulykke skjer og påvirker 
ikke konsekvensen av at en ulykke i vesentlig grad. Det er altså ikke vesentlig større risiko tilknyttet 
trafikkulykke med drivstoff, enn ved frakt av annet gods. Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv 
blir da sannsynligheten for en slik ulykke, lav. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Sannsynligheten for en større ulykke som skyldes at lasten 
er drivstoff, vurderes som lav. Det blir ikke økt trafikk som 
en følge av planforslaget. 
Transport av biogass er regulert av internasjonale  
bestemmelser for slik transport (ADR/RID forskrift 1.april 
2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods). 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

X   Ved en trafikkulykke kan et eller flere liv gå 
tapt, uten at det skyldes at det er drivstoff 
som fraktes. 

 

Stabilitet 
 

  X En slik ulykke vil ikke påvirke samfunnets 
stabilitet. 

 

Materielle verdier 
 

 X  Ved ulykke og brann i nærheten av 
bygning eller annet anlegg kan store 
materielle verdier gå tapt.  

 

Risikoreduserende tiltak  UnoX sikrer at transport av drivstoff og annet gods skjer i hht. gjeldende reglelverk og med 
sertifisert utstyr og personell. 

 

 
NR. 4             UØNSKET HENDELSE: EKSPLOSJONSFARE AV TRYKKLAGRET HYDROGEN 
Beskrivelse  Hydrogen under trykk fraktes til området, og lagres her i flaskepakker i containere. 

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Anlegget er sikret i tråd med DSBs retningslinjer for slik virksomhet, og brann- og eksplosjonslovens 
§20. Det etableres en egen beredskapslplan i samråd med brannvesenet før igangsetting av drift av 
anlegget. 

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   x Ettersom produksjonen skjer i tråd med gjeldende 
bestemmelser er det ikke sannsynlig at brann og 
eksplosjon skal skje. 

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X Det vil utføres en risikoanalyse for 
anlegget som vil vurdere hvorvidt risikoen 
er akseptabel i forhold til DSB sine 
akseptkriterier. For tilsvarende anlegg har 
risikoen vist seg å være akseptabel.  

 

Stabilitet 
 

  X En ulykke eller brann vil ikke nevneverdig 
påvirke samfunnets evne til å fungere. 

 

Materielle verdier 
 

  X Anlegget kan bli ødelagt/ delvis ødelagt 
ved en brann eller eksplosjon. Områder 
utenfor kan bli påvirket ved en stor brann. 

 

Risikoreduserende tiltak  • Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  
• Fortsette samarbeidet med brannvesenet slik at de kjenner området godt ved behov for 

innsats ved brann/ eksplosjon – beredskapsplan. 
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NR. 5             UØNSKET HENDELSE:DISTRIBUSJON AV FORURENSET DRIKKEVANN 
Beskrivelse  Det er en bekk som renner forbi planområdet og til Gjersjøen, og som er en reservevannskilde.  

Kunnskapsgrunnlag/ 
usikkerhet 

Anlegget er sikret i tråd med DSBs retningslinjer for slik virksomhet.  

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse 

   X Tanker, pumper o.l er et lukket system og vil ikke gi utslipp 
til bekken som renner forbi. Risko for forurensning vil 
være forbundet med ulykker eller uhell. Ved søl av svært 
store mengder vild et kunne renne drivstoff ned til 
bekken.  

Konsekvens Store Middels  Små Begrunnelse Risiko 

Liv og helse 
 

  X Gjersjøen er en reservekilde for 
drikkevann, og det påregnes at denne kan 
renses før den eventuelt må  tas i bruk. 

 

Stabilitet 
 

  X En lekkasje til kilden vil ikke påvirke 
samfunnets stabilitet i særlig grad.  

 

Materielle verdier 
 

  X Påvirker ikke materielle verdier.  

Risikoreduserende tiltak  Etablere en beredskapsplan for at spredning av forurensning ved en ulykke kan stoppes. Planen kan 
innebære å tette inntaket til stikkrenna som går under f154. Da vil forurensninger demmes opp i 
bekkeløpet og kunne håndteres til situasjonen er under kontroll. Grøntområde mellom bekken og 
bensinstasjonen bør utformes slik at den ikke har jevnt fall mot bekken, som da kan bidra til at 
eventuelle moderate mengder foruenset vann holdes igjen før den når bekken. 
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6 Oppsummering av risiko 

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av 
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til 
nummerering i analyseskjema i kapittel 5. Forslag til risikoreduserende tiltak er også oppsummert 
ved hver tabell. 

6.1. Risiko for liv og helse 
Tabell 7: Oppsummering av risiko for liv og helse 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%)    

Lav  
(<1%) 1, 2, 4, 5  3 

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Utslipp av farlige stoffer Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  

Følge opp DSB sine retningslinjer for håndtering av flytende 
drivstoff og hydrogen. 
Beredskapsplan.  

2 Akutt forurensning Etablering av kummer med avløp til oljeutskiller. 
Etablere ikke jevnt fall til bekken. 
Beredskapsplan, som angitt under hendelse 5. 

3 Brann i transportmiddel UnoX sikrer at transport  av drivstoff og annet gods skjer ihht 
gjeldende regelverk og med sertifisert utstyrr og personell. 

4 Eksplosjonsfare av 
trykklagret hydrogen 

Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  
Samarbeidet med brannvesenet slik at de kjenner området 
godt ved behov for innsats ved brann/ eksplosjon. 
Beredskapsplan. 

5 Distribusjon av forurenset 
drikkevann 

Etablere en beredskapsplan for at spredning av forurensning ved en 
ulykke kan stoppes. Planen kan innebære å tette inntaket til 
stikkrenna som går under f154. Da vil forurensninger demmes opp i 
bekkeløpet og kunne håndteres til situasjonen er under kontroll. 
Grøntområde mellom bekken og bensinstasjonen bør utformes slik 
at den ikke har jevnt fall mot bekken, som da kan bidra til at 
eventuelle moderate mengder foruenset vann holdes igjen før den 
når bekken. 
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6.2. Risiko for stabilitet 
Tabell 8: Oppsummering av risiko for stabilitet 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

KONSEKVENSER FOR STABILITET 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%)    

Lav  
(<1%) 1, 2, 3, 4, 5   

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Utslipp av farlige stoffer Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  

Følge opp DSB sine retningslinjer for håndtering av flytende 
drivstoff og hydrogen. 
Beredskapsplan. 

2 Akutt forurensning Etablering av kummer med avløp til oljeutskiller. 
Etablere ikke jevnt fall til bekken. 
Beredskapsplan, som angitt under hendelse 5. 

3 Brann i transportmiddel UnoX sikrer at transport  av drivstoff og annet gods skjer ihht 
gjeldende regelverk og med sertifisert utstyrr og personell. 

4 Eksplosjonsfare av 
trykklagret hydrogen 

Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  
Samarbeidet med brannvesenet slik at de kjenner området 
godt ved behov for innsats ved brann/ eksplosjon. 
Beredskapsplan. 

5 Distribusjon av forurenset 
drikkevann 

Etablere en beredskapsplan for at spredning av forurensning ved en 
ulykke kan stoppes. Planen kan innebære å tette inntaket til 
stikkrenna som går under f154. Da vil forurensninger demmes opp i 
bekkeløpet og kunne håndteres til situasjonen er under kontroll. 
Grøntområde mellom bekken og bensinstasjonen bør utformes slik 
at den ikke har jevnt fall mot bekken, som da kan bidra til at 
eventuelle moderate mengder foruenset vann holdes igjen før den 
når bekken. 
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6.3. Risiko for materielle verdier 
Tabell 9: Oppsummering av risiko for materielle verdier 

 

 

 

 

 

 

Nr. Hendelse Risikoreduserende tiltak 
1 Utslipp av farlige stoffer Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  

Følge opp DSB sine retningslinjer for håndtering av flytende 
drivstoff og hydrogen. 
Beredskapsplan. 

2 Akutt forurensning Etablering av kummer med avløp til oljeutskiller. 
Etablere ikke jevnt fall til bekken. 
Beredskapsplan, som angitt under hendelse 5. 

3 Brann i transportmiddel UnoX sikrer at transport  av drivstoff og annet gods skjer ihht 
gjeldende regelverk og med sertifisert utstyrr og personell. 

4 Eksplosjonsfare av 
trykklagret hydrogen 

Følge opp DSBs retningslinjer for denne type drift.  
Samarbeidet med brannvesenet slik at de kjenner området 
godt ved behov for innsats ved brann/ eksplosjon. 
Beredskapsplan. 

5 Distribusjon av forurenset 
drikkevann 

Etablere en beredskapsplan for at spredning av forurensning ved en 
ulykke kan stoppes. Planen kan innebære å tette inntaket til 
stikkrenna som går under f154. Da vil forurensninger demmes opp i 
bekkeløpet og kunne håndteres til situasjonen er under kontroll. 
Grøntområde mellom bekken og bensinstasjonen bør utformes slik 
at den ikke har jevnt fall mot bekken, som da kan bidra til at 
eventuelle moderate mengder foruenset vann holdes igjen før den 
når bekken. 

 

 

 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER 

 
 Små Middels Store 

Høy  
(> 10%)    

Middels  
(1-10%)    

Lav  
(<1%) 1, 2, 4, 5 3  
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