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Sammendrag 

WSP har på oppdrag fra Kristiansand kommune utarbeidet ROS-analyse for områdeplan Støleheia Sør. 

Analysen er utført med utgangspunkt i planens omfang og formål slik den forelå på analysetidspunktet. Dette 

innebærer først og fremst tilrettelegging for etablering av energifordelende virksomhet, og aktuelle tiltak er 

oppgitt å være eksempelvis batteri- eller hydrogenproduksjon. Dette er svært energikrevende virksomhet, 

som også er forbundet med betydelig brann- eller eksplosjonsfare.  

Ettersom planen er på et overordnet nivå, er dette nødvendigvis også tilfelle for ROS-analysen. Det vil være 

behov for ytterligere vurderinger i forbindelse med etablering av konkret virksomhet, og dersom det blir 

aktuelt å etablere virksomhet som faller inn under storulykkevirksomhet gjelder skjerpede krav til vurdering 

og dokumentasjon. Det vil også være behov for å innhente samtykke for utbygging og idriftsettelse fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om det planlegges for storulykkevirksomhet. Det 

må gjøres egne risikovurderinger for anleggsfasen. ROS- analyse for reguleringsfasen kan ikke erstatte 

disse. 

Overordnet finner analysen følgende: 

• Det er ikke funnet spesielle fysiske naturforhold ved planområdet som på dette detaljnivået tilsier at

planområdet ikke kan reguleres til energiforedlende virksomhet. Det er likevel forhold ved

planområdet som må vurderes ytterligere i forbindelse med den videre planleggingen og

etableringen, herunder naturgitte forhold og tilpasning til eksisterende aktører og infrastruktur.

• Det er allerede etablert virksomheter i planområdet og tilstøtende områder som håndterer farlige

stoffer og farlig avfall. Ved nye etableringer må dette risikobidraget hensyntas med tanke på

dominoeffekter og direkte påført risiko. Om ny etablering omfattes av storulykkeforskriften skal

dette ivaretas gjennom kvantitativ risikovurdering i forbindelse med søknad om samtykke hos DSB.

• Nye virksomheter vil også kunne påvirke risikobildet for eksisterende virksomheter i planområdet og

tilstøtende områder. Ved etablering av storulykkevirksomhet må det søkes samtykke hos DSB og kan

bli behov for ytterligere regulering for å ivareta krav om sikkerhet for liv og helse, stabilitet og

materielle verdier.

• Med utgangspunkt i planområdets størrelse vil det trolig kunne etableres energiforedlende

virksomhet med akseptable krav til sikkerhet. Spesifikk plassering av nyetableringer med

tilstrekkelige hensynssoner må fastsettes etter gjennomføring av kvantitative risikoanalyser for

konkrete etableringer når nødvendige forutsetninger foreligger.
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• Bulk Infrastructure sine kunder er potensielt samfunnskritiske aktører, slik at hendelser som rammer

datasenteret indirekte vurderes å kunne få konsekvenser for liv/ helse, samfunnets stabilitet og

materielle verdier. Pr. i dag er krav til sikkerhet ikke direkte regulert for selve datasenteret, men

indirekte bestemt via akseptkrav som datasentret sine kunder må/ ønsker å ivareta. Kravene er

regulert av Nkom. En endring av risikobildet som følge av nye etableringer vil kunne påvirke

risikovurderingene til Bulk sine eksisterende eller potensielle kunder, og det synes således å være en

usikkerhet knyttet til omdømme for Bulk.

• Ved vurdering av konkret virksomhet anbefaler WSP at kommunen går i videre dialog med Nkom for

å drøfte fysiske risikoakseptkriterier knyttet til datasenteret.

• Bulk Infrastructure retter seg også mot kommersielle aktører som ikke reguleres av Nkom. Denne

analysen har tatt utgangspunkt i samfunnskritiske aktører som kunder, men har ikke vurdert

omdømmerisiko for andre kommersielle kunder.

Analysen drøfter forholdet til omkringliggende bebyggelse og virksomhet, herunder datasenter-

virksomheten til Bulk Infrastructure, transmisjonsnett for strøm og telekommunikasjon, samt boliger. 

Analysen er basert på tilgjengelig kunnskap, møter med sentrale aktører og faglige vurderinger. 
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1 Bakgrunn 

I forbindelse med områderegulering for utvidelse av industriområdet på Støleheia, mellom Kristiansand og 

Vennesla kommuner, har WSP fått i oppdrag av Kristiansand kommune å gjennomføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planforslaget.  

Ifølge plan- og bygningslovens §4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om området er 

egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i risikobildet som følge av planlagt utbygging. Ytterligere 

risiko- og sårbarhetsvurderinger må gjøres i den videre prosjekterings- og byggesaksprosess. Ettersom det i 

dette tilfellet ikke er avklart hvilken type virksomhet som det er aktuelt å regulere området for, er det ikke 

mulig å vurdere i detalj hvordan planendringene vil påvirke risikobildet i området. Det er dog mulig å si noe 

om hvilke begrensninger som finnes i området som følge av naturfare, samt å vurdere eventuelle risikobidrag 

fra ny etablering, og sårbarhet ved de eksisterende virksomhetene og annen bebyggelse i området, på et 

generelt grunnlag.    

Analysen har etter ønske fra kommunen, et særlig fokus på brann, eksplosjonsfare og terror med hensyn til 

eksisterende virksomheter i planområdet og tilstøtende områder på Støleheia, og beskriver særskilt 

forholdet til storulykkeforskriften. Videre beskrives forholdet til det regionale og nasjonale fibernettet og 

Statnetts anlegg, I tillegg drøftes risiko for datasentervirksomheten Bulk Infrastructure/N01 Campus.  

ROS-analysen er ikke et mål i seg selv, men den utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for å unngå at 

arealdisponeringen skaper ny eller økt risiko og sårbarhet for mennesker som oppholder seg på eller ved 

planområdet. Hensikten med analysen er derfor å gi kommunen og utbyggere/forslagsstillere et godt 

beslutningsgrunnlag for å ivareta og fremme samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 

1.1 Forutsetninger og avgrensninger  

ROS-analysen dreier seg hovedsakelig om samfunnssikkerhet, det vil si hendelser med konsekvenser for 

allmenheten og samfunnskritiske objekt. DSB anbefaler at en ROS-analyse omfatter: 

• Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlige for å ivareta samfunnssikkerhet. 

• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 

• Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 

• Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder også vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold. 

• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 

• Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller om 

ROS-analysen må følges opp med nærmere kartlegging. 

• Det må gjøres egne risikovurderinger for anleggsfasen. ROS- analyse for reguleringsfasen kan ikke 

erstatte disse. 

  



   Saksnr.: Versjon: 01 

Risiko og sårbarhetsanalyse | Støleheia Sør 

 

Side 6 av 51 

 

Avgrensninger for denne ROS-analysen: 

• Rammene for konkrete etableringer er ikke avklart på tidspunktet for denne analysen, og det er 

derfor ikke mulig å gjennomføre detaljerte og eksplisitte risikovurderinger. For å belyse aktuelle 

risikovurderinger beskrives tekstlig et eksempel på aktuell storulykkevirksomhet, i form av 

batterifabrikk, og analysen drøfter, i den grad det er mulig på dette detaljnivået, hvorvidt 

planområdet er egnet for en slik fabrikk. Dette gjøres på bakgrunn av erfaringer fra utbygging av 

Northvolts batterifabrikk i Skellefteå i Sverige, og vurderes for det aktuelle området kun på et 

overordnet og generisk nivå. Vurderingene erstatter ikke komplette risikovurderinger av konkrete 

etableringer, og slike må følges opp gjennom senere detaljregulering eller byggesak. Merk at flere 

aktuelle tiltak kan være underlagt krav om detaljert planlegging og konsekvensutredning selv om 

områdeplanen også er konsekvensutredet. 

• Mer detaljerte vurderinger av risiko knyttet til HMS eller andre forhold som skjer under 

anleggsfasen må vurderes i egne utredninger. 

• Konsekvenser for natur og miljø blir i henhold til anbefaling i DSBs veileder for ROS-analyse i 

kommunens arealplanlegging i hovedsak beskrevet andre steder enn i ROS-analysen, unntaket er 

akutt forurensing knyttet til storulykke. 

1.2 Planområdet i Støleheia 

Planområdet Støleheia sør ligger i Kristiansand og Vennesla kommuner med atkomst via Vennesla kommune. 

Området ligger ca. 5 km i luftlinje vest for Vennesla sentrum, eller ca. 13,5 km i kjøreavstand, og det ligger 

langs Rv. 9 med avkjøring rett før Stemmen når man kommer fra sør. Planområdet er på ca. 4400 daa og 

ligger primært i Kristiansand kommune, men en del av planområdet strekker seg også inn i Vennesla 

kommune. Området er vist i Figur 1-1.  

Nære plangrensen er det et eksisterende datasenter med tilhørende fiberkabler samt transformator. Og 

innenfor planområdet ligger i dag et avfallsanlegg, pukkverk og flere høyspentledninger og andre 

installasjoner som tilhører Statnett og Agder Energi.  

Kristiansand kommune har som mål å gjennomføre en områderegulering med plan om energifordelende 

virksomhet. Dette er virksomheter som kan havne under storulykkeforskriften, men dette avhenger av 

mengden og typen stoffer som skal håndteres ved anlegget. Om virksomheten ikke omfattes av 

storulykkeforskriften kan den likevel havne under forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og 

trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, og de bestemmelser som det medfører.  
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Figur 1-1 Planavgrensning vist med stiplet linje. Kilde: Planprogram datert 24.02.21. 
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1.3 Begrep og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 

Konsekvens Følgene av en uønsket hendelse. 

Sannsynlighet Hvor trolig det er at en hendelse inntreffer, uttrykkes om frekvens eller 

prosent under gitt tidsintervall. 

Risiko Risiko defineres her som en kombinasjon av sannsynligheten for at en 

hendelse skal inntreffe og konsekvensen om hendelsen skjer.   

Sårbarhet Analyseobjektets evne til å motstå påkjenninger som følge av en uønsket 

hendelse, og tiden som det tar å vende tilbake til normal tilstand etter 

hendelsen.  

Usikkerhet Usikkerhet er et mål på kvaliteten av grunnlaget som vi baserer våre 

vurderinger på. Man snakker ofte om validitetsusikkerhet og 

relabilitetsusikkerhet. Der førstnevnte i denne sammenheng handler om vi 

faktisk har funnet rett informasjon, og sistnevnte handler om hvor 

pålitelige/konsistente informasjonen vi har funnet er.   

Redundans Lav redundans innebærer at objektet har stor avhengighet, mens høy 

redundans innebærer at objektet har stor uavhengighet.  

Risikoanalyse I henhold til DSBs definisjon, er en risikoanalyse en systematisk metode 

som gjennomføres for å forebygge skade på grunn av uønskede hendelser, 

og som bidrar til bevisstgjøring omkring egen risikoprofil slik den kommer 

til uttrykk ved gjennomføring. 

Tredjeperson I risikosammenheng handler det om for virksomheten utenforstående 

personer blant allmenheten eller på andre virksomheter.   

ALARP As Low As Reasonably Praticable, det vil si at risikoen skal være redusert til 

et nivå som med rimelighet kan oppnås. 

Samfunnssikkerhet Definisjon i henhold til st.10 (2016-2017): Samfunnets evne til å verne seg 

mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og 

funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av 

naturen, eller være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller 

bevisste handlinger. 

Storulykke DSBs definisjon; En storulykke er definert som en hendelse der det inngår 

ett eller flere farlige kjemikalier, som oppstår i en storulykkevirksomhet og 

som får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører 

en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. En slik 

hendelse kan for eksempel være et utslipp, en brann eller en eksplosjon. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
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2 Metode 

 

Figur 2-1 De ulike stegene i risiko- og sårbarhetsanalysen. 

I tråd med Kristiansand kommunes veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse i arealplaner er metoden i denne 

ROS-analysen hentet fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) Veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging (DSB, 2017) og Norsk Standard NS5814:2008 Krav til risikovurderinger. 

Metoden er tilpasset kravene i plan- og bygningsloven med forskrifter. Metoden legger til rette for å se 

utfordringer i sammenheng, og bidrar til en helhetlig sammenstilling av vurderingene. 

2.1 Kunnskapsgrunnlag 

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på fagkyndiges og oppdragsgivers kjennskap til området, samt: 

- Planprogram – 1575 Områderegulering Energiforedlende virksomhet – Støleheia sør, 24.02.2021 

- Tilgjengelige temakart i kommunens kartdatabase 

- Tilgjengelige temakart i DSBs kartinnsynsløsning 

- Tilgjengelige temakart hos Norges vassdrags- og energidirektorat 

- ROS-analyse for Avfall Sør, Overordnet risikoanalyse, Brann, Eksplosjon, Ytre miljø, 16.01.2020 

- ROS-analyse for N01 Campus Datapark, 20.01.2016 

- Miljöriskanalys Northvolt AB, Skellefteå Anläggning för storskalig batteritillverkning, 12.12.2017 

Fullstendig referanseliste finnes sist i dokumentet. 

ROS-analysen er utarbeidet av WSP Norge AS, med innspill fra: 

- Oppdragsgiver Kristiansand kommune v/Jøran Syversen og Ellinor Borgi samt Vennesla kommune v/ 

Ola Skei Bekken og Ingrid Konsmo, 23.09.2021 

- Bulk Infrastructure AS v/Torbjørn Moe og Peder Nærbø, 23.09.2021 

- Avfall Sør AS v/Britt Gunhild Iversen og Harry Hansen, 24.09.2021 

- Nkom v/Alexander Iversen, 18.10.2021 
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2.2 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

2.2.1 Konsekvensvurdering 

Konsekvens er den virkningen en uønsket hendelse kan få for planområdet og utbyggingsformålet. 

Konsekvenstypene i ROS-analysen tar utgangspunkt i samfunnsverdiene 1) liv og helse, 2) stabilitet og 3) 

materielle verdier (DSB, 2014). Kriterier for konksekvenstypene er vist i hhv. Tabell 2-1, Tabell 2-2 og Tabell 

2-3. 

Tabell 2-1. Konsekvensvurdering basert på DSBs veileder tilfor helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, 2014.  

KONSEKVENSVURDERING – LIV OG HELSE 

Vurderes ut fra antall omkomne, skadde og syke, alvorlighet 

Konsekvenskategori Dødsfall Skader/sykdom 

Høy Mer enn 5 døde Mer enn 20 skadde 

Middels 1-5 døde 3-20 skadde 

Lav Ingen døde 1-2 skadde 

 
Tabell 2-2. Konsekvensvurdering basert på DSBs veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, 2014. 

KONSEKVENSVURDERING – STABILITET 

Vurderes ut fra antall berørte og varighet av svikt i samfunnsfunksjoner (manglende dekning av 

grunnleggende behov, forstyrrelser i dagliglivet) 

Konsekvenskategori Antall berørte Varlighet 

Høy Mer enn 200 personer påvirket Mer enn 7 dager ute av drift 

Middels 50-200 personer påvirket 2-7 dager ute av drift 

Lav Færre enn 50 personer påvirket 0-1 dag ute av drift 

 

Tabell 2-3. Konsekvensvurdering basert på DSBs veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, 2014. 

KONSEKVENSVURDERING – MATERIELLE VERDIER 

Vurderes ut fra direkte kostnader knyttet til skade på eiendom 

Konsekvenskategori Skader på eiendom Økonomisk tap 

Høy Uopprettelig skade på eiendom Store kostnader (mer enn 10 mill.) 

Middels Alvorlig skade på eiendom Middels kostnader (1-10 mill.) 

Lav Uvesentlig skade på eiendom Lave kostnader (under 1 mill.) 
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2.2.2 Sannsynlighet for uønskede hendelser 

Sannsynlighetskategoriene presentert i Tabell 2-4 er definert i Veileder - Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging, vedlegg 1. Vurderingen er gjort med bakgrunn i beskrivelsen av planområdet, kjente 

forekomster av tilsvarende hendelser, eksisterende barrierer, forventede hendelser i fremtiden og faglig 

skjønn.  

Tabell 2-4. Tallfesting av sannsynlighetskategorier. 

Sannsynlighetskategori Tidsintervall/Frekvens Årlig sannsynlighet % 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 

Middel 1 gang i løpet av 10 – 100 år 1 - 10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % 

2.2.3 Sårbarhet 

Et objekts sårbarhet vurderes utfra motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. 

barrierer, samt evnen til gjenopprettelse (DSB, 2017).   

Byggteknisk forskrift TEK17 kapittel 7 angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og 

bygging i fareområder, med utgangspunkt i byggverkets funksjon og krav om at hendelsen ikke skal skje 

oftere enn innen et angitt tidsintervall. Sikkerhetsklassen reflekterer også sårbarheten i ulike objekt, se Tabell 

2-5 og Tabell 2-6. 

Tabell 2-5 Sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og bygging i fareområder, med utgangspunkt i sårbarheten til 
ulike objekt. 

SIKKERHETSKLASSER (F) FOR FLOM OG STORMFLO (NORMALT UTEN FARE FOR LIV OG HELSE) 

SIK
K

ER
H

ETSK
LA

SSE  

K
O

N
SEK

V
EN

S  

STØ
R

STE Å
R

LIG
E 

SA
N

N
SYN

LIG
H

ET 

SA
N

N
SYN

LIG
H

ET 

FORKLARING 

F1 Liten 1/20 

(20-

årsflom) 

Høy Byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller 

andre samfunnsmessige konsekvenser (garasje, lager) 

F2 Middels 1/200 

(200-

årsflom) 

Middels De fleste byggverk beregnet for personopphold (bolig, 

fritidsbolig, campinghytte, garasjeanlegg, brakkerigg, skole, 

barnehage, kontorbygning, industribygg og driftsbygning 

F3 Stor 1/1000 

(1000-

årsflom) 

Lav Byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der 

oversvømmelse kan gi stor forurensning på omgivelsene 

(sykehjem, sykehus, brannstasjon, politistasjon, 

sivilforsvarsanlegg og infrastruktur, avfallsdeponi) 
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Tabell 2-6 sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved regulering og bygging i fareområder, med utgangspunkt i sårbarheten til 
ulike objekt. 

SIKKERHETSKLASSER (S) FOR SKRED OG RASKE FLOMMER (MED FARE FOR LIV OG HELSE) 

SIK
K

ER
H

ETSK
LA

SSE  

K
O

N
SEK

V
EN

S 

STØ
R

STE Å
R

LIG
E 

SA
N

N
SYN

LIG
H

ET 

SA
N

N
SYN

LIG
H

ET 

FORKLARING 

S1 Liten 1/100 Høy Byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der 

det er små økonomiske eller andre samfunnsmessige 

konsekvenser (garasje, uthus, båtnaust, mindre brygger, 

lagerbygning med lite personopphold) 

S2 Middels 1/1000 Middels Byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 

personer, eller der det er middels økonomiske eller andre 

samfunnsmessige konsekvenser (eneboliger / tomannsboliger 

/ flerboliger med maksimum 10 boenheter, arbeids- og 

publikumsbygg / brakkerigg / overnattingssted hvor det 

normalt oppholder seg maksimum 25 personer, driftsbygning, 

parkeringshus og havneanlegg) 

S3 Stor 1/5000 Lav Byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 

personer, eller der det er store økonomiske eller andre 

samfunnsmessige konsekvenser (flerboliger med mer enn 10 

boenheter, arbeids- og publikumsbygg / brakkerigg / 

overnattingssted hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 

personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal 

beredskapsinstitusjon) 
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3 Relevante retningslinjer og lovverk 

3.1 Storulykkeforskriften 

Storulykkeforskriften gjennomfører bestemmelsene i EUs Seveso III-direktiv, som Norge gjennom EØS-

avtalen er forpliktet til å følge opp. Seveso III-direktivets formål er å forebygge storulykker der farlige 

kjemikalier inngår, samt å begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle 

verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte (DSB, 2021c). 

Storulykkeforskriften gjelder for virksomheter som er inndelt i to grupper: 

• Meldepliktige virksomheter (ofte kalt § 6 virksomheter): oppbevarer kjemikalier i mengder som 

beskrevet i vedlegg I, del 1 og 2, kolonne 2 i DSBs veileder til storulykkeforskriften (DSB, 2021a). 

• Sikkerhetsrapportpliktige virksomheter (ofte kalt § 9 virksomheter): oppbevarer kjemikalier i 

mengder som beskrevet i vedlegg I, del 1 og 2, kolonne 3 i DSBs veileder til storulykkeforskriften 

(DSB, 2021a). 

3.1.1 Håndtering av storulykkeforskriften i kommunens arealplanlegging 

Arealplanlegging er et viktig forebyggende virkemiddel for å redusere konsekvensene av en storulykke i 

virksomhetens omgivelser. Sikkerheten for mennesker, miljø og materielle verdier må vektlegges i 

arealplanleggingen (DSB, 2021a). 

Gjennom Seveso III-direktivet er Norge forpliktet til å ta hensyn til det langsiktige behovet for å opprettholde 

egnet avstand mellom storulykkevirksomheter og annen aktivitet i samfunnet. Dette betyr at vi må ha 

kontroll med plasseringen av nye virksomheter og store endringer i eksisterende virksomheter. Vi må også 

ha kontroll med nyutvikling som kan øke faren for eller virkningene av en større ulykke. Dette omfatter for 

eksempel nyutvikling av transportårer, steder med offentlig ferdsel og nye boligområder i nærheten av 

eksisterende risikofylt virksomhet (DSB, 2021c). 

Det er i hovedsak gjennom bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen at norske myndigheter må sørge 

for at kravene i Seveso III-direktivet blir innarbeidet (DSB, 2021c). Kommunen har som planmyndighet 

ansvaret for forvaltningen av arealene i kommunen. Den har også ansvar for planlegging knyttet til plassering 

av nye storulykkevirksomheter og endringer i omgivelsene rundt eksisterende virksomheter. I tillegg har 

fagmyndigheter innen helse-, miljø- og sikkerhet (Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap og Petroleumstilsynet) gjennom sitt regelverk en rolle ved etablering og endring av 

virksomhetene. Virksomhetenes egne risikovurderinger legges til grunn for vurderingene, og en god dialog 

mellom kommune, fagmyndighet og virksomhet er avgjørende for en god prosess (DSB, 2021c). 

De viktigste hensynene som planleggingen må ivareta når det gjelder storulykkevirksomhetens omgivelser 

er: 

• Opprettholde forsvarlig avstand til befolkningen rundt eksisterende storulykkevirksomheter. 

• Ha kontroll med endringene i omgivelsene rundt eksisterende storulykkevirksomheter. 

• Sørge for forsvarlige avstander ved etablering av ny storulykkevirksomhet og endringer i 

eksisterende storulykkevirksomheter. 
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Disse forholdene må ivaretas av kommunen gjennom arbeidet med kommuneplan og reguleringsplaner. 

Dette gjøres ved å opprette hensynsoner eller passende arealformål med tilhørende bestemmelser (DSB, 

2021c).  

3.1.2 Kriterier for akseptabel risiko og hensynssoner 

For virksomheter som har særlig stort iboende farepotensiale (se kapitel 1 i DSBs Temaveiledning om 

innhenting av samtykke (2021b)) stiller Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krav om at 

det må innhentes samtykke til både utbygging og idriftsettelse av virksomheten. Til dette tilhører en rekke 

krav som må oppfylles (se kapitel 3 i DSBs Temaveiledning om innhenting av samtykke). Et av disse kravene 

er at risikoen knyttet til anlegget oppfyller de nasjonalt vedtatte kravene for akseptabel risiko (tallfestet). 

Dette gjøres ved å gjennomføre en kvantitativ risikoanalyse (QRA) der risikokonturer tas fram for både 

individuell risiko1 og samfunnsrisiko2. Den kvantitative risikoanalysen skal ta hensyn til blant annet 

konsekvensberegninger som påvirkes av faktorer som mengder av ulike typer farlig stoff, trykk og temperatur 

av stoffene som oppbevares og/eller produseres ved anlegget, dominoeffekter3 som følge av lokalisering 

nære andre risikoobjekt/virksomheter, virksomhetens prosesser, tekniske og naturlige barrierer, 

sikkerhetsrutiner, klima og værforhold, topografi, vegetasjon og befolkningstetthet. Basert på 

risikokonturene gis hensynssoner til ulike typer objekt i omgivelsen der personer oppholder seg (se Tabell 

3-1). Kommunen kan velge å ha ytterligere avstand.  

Vurderingene av hensynssonene har hovedfokus på sikkerheten til befolkningen rundt anlegget, dvs. den 

direkte risikoen som personer i nærheten av anlegget eksponeres for (DSB, 2012). Når man gjennom 

arealplanlegging vurderer behov for sikkerhet rundt anlegg av denne typen kan det også være andre typer 

verdier som må tas i betraktning. Det gjelder spesielt sikring av kritisk infrastruktur som er viktig for å 

opprettholde samfunnets kritiske funksjoner. I tillegg kan det være andre samfunnsmessige verdier av 

materiell, kulturell eller miljømessig betydning som må vurderes (DSB, 2012). 

 

 

1 Individuell risiko er risikoen som enkeltpersoner utsettes for. Hensikten med individrisikokriterier er å begrense 
risikoen for den enkelte ansatte eller enkeltpersoner i samfunnets som vistes nære den «farlige virksomheten».  
2 Samfunnsrisiko er risikoen vurdert for en gruppe individer. Hensikten med kriterier for samfunnsrisiko er å begrense 
risikoen i det lokale området (for eksempel for et visst boligområde) eller for samfunnet i sin helhet. Samfunnsrisiko 
inkluderer risikoen for alle personer som utsettes for en risiko selv om dette bare skjer ved enkelte tilfeller. 
Samfunnsrisiko kan utrykkes med hjelp av FN-kurver som viser sammenhengen mellom den akkumulerte frekvensen 
og antall omkomne, og eller antall omkomne per år, eller utrykkes som et tall som uttrykker statistisk forventet antall 
omkomne per år (kalles iblant PLL; Potential Loss of Life).  
3 Ett av kriteriene som definerer områder med forhøyet risiko er at en uønsket hendelse ved en virksomhet kan 
forplante seg til øvrige virksomheter og derfor utløse en større ulykke eller katastrofe. Dette er i samsvar med 
begrepet dominoeffekt slik dette brukes i storulykkeforskriften og som derfor forbindes med virksomheter underlagt 
dette regelverket. Tilsvarende effekter kan imidlertid oppstå også i andre virksomheter, og i denne rapporten brukes 
derfor i noen sammenhenger begrepet “rekkefølgehendelser” med henvisning til hendelser som kan forplante seg til 
nabovirksomheter eller annen aktivitet i nærheten (DSB, 2015). 
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Tabell 3-1. Utstrekning og bestemmelser for hensynssonene. 

Hensynssone Objekter og aktiviteter akseptert i sonen 

Indre sone: 
Dette er i utgangspunktet virksomhetens eget område. I tillegg kan for eksempel LNF- område 

inngå i indre sone. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson (turveier etc.). 

Midtre sone: 

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 regulert for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen kan inngå i ytre 

sone, herunder butikker og mindre overnattingssteder. 

Utenfor ytre 

sone 

Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og lignende institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store 

publikumsarenaer må plasseres utenfor ytre sone. 

3.2 ADR/RID-forskriften - Transport av farlig gods 

Transport av farlig gods på veg reguleres etter ADR-forskriften og transport av farlig gods på jernbane etter 

RID-forskriften. Det internasjonale regelverket ADR/RID oppdateres hvert annet år. Kravene i ADR-forskriften 

omfatter blant annet krav om sjåførens opplæring og sertifisering, krav på kjøretøyets tank iht. ADR-klasse, 

og krav om at kontroll av tanker skal foretas av sakkyndige som er godkjent av vedkommende myndighet. 

Det stilles også krav om sikkerhetsmyndig i virksomheten som forpakker leveransene, og DSB fører tilsyn med 

virksomheter som skal ha sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods. 

Figur 3-1. Illustrasjon av hensynssoner rundt et anlegg med inntegning av risikokonturer som avgrenser sonene. Hentet fra DSBs 
Temaveileder; Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte eller eksplosjonsfarlige stoffer, 
Kriterier for akseptabel risiko. 
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I disse forskriftene gis krav om hvilken type stoffer som krever en viss type av tank/beholder som er 

dimensjonert etter det iboende farepotensialet til innholdet. Ved transport av eksplosiv gass skal det for 

eksempel benyttes en spesifikk tank som skal tåle ekstreme laster, hvilket innebærer at sannsynligheten for 

et utslipp skal være svært liten. Kravene til sikkerhetsbarrierer på tankene/beholderen skal altså korrelere 

med det iboende farepotensialet.  

I dag har vi ingen generelle retningslinjer for hvordan transport av farlig gods skal håndteres i arealplanlegging 

i Norge, kun at forholdet skal vurderes i risiko og sårbarhetsanalysen i forbindelse med kommunens 

arealplanlegging. Det er heller ikke gitt anbefalte kjøreruter for transport av farlig gods. Generelle krav om 

utforming av veien der det fraktes tungtransport gis imidlertid av gjeldene veinorm for den aktuelle 

kommunen, men det blir sjelden oppgitt spesielle krav for veiene der det transporteres farlig gods, uavhengig 

av mengde.  

3.3 Retningslinjer med hensyn til eksisterende fiberkabler og datasenter 

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets datasenterstrategi (2021) beskrives et datasenter som et 

anlegg sammensatt av serverer og andre komponenter som blir brukt til å organisere, behandle, lagre og 

transportere store mengder data. Størrelsen på et datasenter kan variere fra et lite rom i en kjeller til store 

haller som dekker hundretusenvis av kvadratmeter. Et datasenter kan være en del av den interne 

infrastrukturen i en virksomhet, eller det kan være kjernevirksomheten i form av datasentertjenester som 

blir leverte til eksterne kunder. Alle virksomheter sender og mottar data, og et datasenter er derfor en kritisk 

komponent i driften til mange virksomheter. Datasentertjenester blir tilbudt etter ulike forretningsmodeller 

med ulik grad av innehold i tjenestene. 

Datasenter kan grovt deles inn i tre kategorier: Hyperscale, Colocation (samlokaliseringssenter) og Edge.  

• Hyperscale (stort dedikert datasenter): Slike datasenter er som oftest eid og driftet av store internasjonale 

aktører som Facebook, Microsoft, Apple, Amazon og Google slik at de skal kunne levere sine egne tjenester, 

enten det er infrastruktur (lagring og databehandling), plattformtjenester eller programvare levert som 

tjenester. Disse tjenestene blir benyttet av mange forskjellige brukere, og avhengig av tjenestene blir de 

markedsførte både mot næringsdrivende og forbrukere.  

• Colocation (samlokaliseringsdatasenter): Slike datasenter er eid og driftet av en datasenteroperatør, for 

eksempel Digiplex, Bulk og Green Mountain i Norge eller selskap som Equinix, NTT eller CenturyLink 

internasjonalt. Operatøren selger enten plass, kjøling, nettsamband eller strøm til mange forskjellige kunder 

som drifter egen IT, eller så blir IT-drift solgt som en tjeneste. For eksempel driver Microsoft noen av 

skyløsningene sine rettet mot norske kunder fra slike samlokaliseringsdatasenter i Norge.  

• Edge: Ofte mindre installasjoner (typisk containerstørrelse). Edge-senter er alltid lokalisert i nærleiken av 

staden der data blir generert. Slike senter er som oftest eide og driftet av teleselskap eller store it-operatører 

som selger databehandlinger som en tjeneste. 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) stiller krav til sikkerhet overfor aktører som tilbyr elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester (ekomtilbydere). Ekomtilbyderne er ofte til stede i datasentre, i form av å 

tilby kommunikasjonstjenester til datasentrenes kunder. Ekomtilbyderne er ofte også selv kunder i 

datasentrene, hvor de innplasserer egne servere og tjenesteproduksjonsutstyr, på samme måte som andre 

kunder innenfor ulike sektorer (bank, helseforetak,…. osv.). Med andre ord stiller Nkom ingen krav direkte til 
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datasenteret med tanke på sikkerhet. De virksomheter som skal ta i bruk skytjenester, eller som innplasserer 

eget utstyr i datasentre, har selv ansvaret for å ivareta egen sikkerhet. Skytjenesteleverandørene og 

datasenteraktørene blir da som «underleverandører» gjenstand for de kravene som kundene setter (Nkom, 

2021).  Samtidig er datasenteraktørene per i dag ikke underlagt en helhetlig nasjonal sikkerhets- og 

beredskapsregulering (Nkom, 2021). Iht. Nkom gjør dette at det er en risiko for at den nasjonale 

datasenterinfrastrukturen som helhet, med de akkumulerte samfunnsverdiene som samles i datasentrene, 

ikke sikres tilstrekkelig for å ivareta samfunnets behov i både fredstid og i krise og krig. 

Regjeringens nye datasenterstrategi4 åpner for å vurdere en styrket regulering av datasentersikkerheten 

innenfor rammen av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Nye sikkerhetskrav til datasenter må 

ifølge Nkom også balanseres opp mot behovet for konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Dette er 

viktig for å bidra til at særskilte sikkerhetskrav ikke skaper unødvendige etableringshindre for skytjenester og 

datasentre i Norge. 

Datasenteraktørene har dermed liten støtte i gjeldene lovverk for å kunne opprettholde sikkerhetsnivået for 

sin virksomhet, altså å kunne påvirke at sine omgivelser forblir slik de var ved den initiale risikovurderingen. 

Det finnes ikke risikoakseptkriterier knyttet til fysisk risiko for datasentrene og tilhørende infrastruktur i seg 

selv. Om det skjer eventuelle endringer i risikobildet vil det derfor trolig stilles krav til at det innføres 

ytterligere sikkerhetstiltak som kompensasjon hos aktøren, ikke som begrensninger i omgivelsene. Den nye 

datasenterstrategien skal se mer på reguleringen av datasenterinfrastrukturen i sin helhet og være rettet 

mot aktørene som tilbyr co-location.   

3.4 Retningslinjer med hensyn til Statnetts installasjoner 

I likhet med for fiberkabler og datasenter mangler det også egne tallfestede kriterier for akseptabel risiko 

knyttet til kritisk infrastruktur fra DSBs retningslinjer. Iht. informasjon fra Statnett gjør virksomheten egne 

risikoanalyser for sine anlegg. Ofte kjøper Statnett opp tomtene rundt sine installasjoner for å sikre 

hensynssoner, men deres krav til sikkerhetsavstand til større eksplosjons- eller brannfarlige anlegg avgjøres 

i egne risikoanalyser, der hensynet til denne type kritisk infrastruktur blir vurdert kvantitativt i risikoanalysen. 

Dersom planen er å bygge i nærheten av høyspentledninger eller transformatorer, er det viktig å komme 

tidlig i dialog med Statnett. Om Statnett får tidlig informasjon, kan nødvendige sikkerhetsavstander beregnes 

i prosjekteringsfasen og man unngår å måtte prosjektere og i verste fall rive for å bygge for å komme lenger 

vekk fra ledningen. Statnett har også kabler i bakken, og det er viktig at man undersøker om det er slike der 

man planlegger aktivitet som medfører eksempelvis graving, spunting, sprengning og boring. 

Skulle et avbrudd skje kan konsekvensene bli store. Ikke minst fordi det er svært lang leveringstid på mange 

av komponentene i anleggene, hvilket gjør at det vil ta lang tid å opprette systemet til normal drift. etter 

større skader. Samtidig skal anlegget på Støleheia i prinsippet tåle bortfall av to transformatorer i 

sentralnettet, og ikke bare én. Dette området har innmating fra flere kanter, både innen- og utenlands hvilket 

antageligvis innebærer at transformatoren forsyningsmessig er relativt robust. Virksomheter med sårbarhet 

for bortfall i strømnettet baserer seg på tosidig innmating, og eventuelt også nødstrøm (typisk 

uninterruptible power supply). 

 

4 Regjeringens nye datasenterstrategi;https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/norske-datasenter/id2867155/ 
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Anleggsfase 

Dersom det planlegges arbeid nær høyspenningsanlegg er dette viktig informasjon: 

1. Utbygger har ansvar og plikt til å innhente nødvendig informasjon før det skal arbeides nær 

Statnetts eller andre nettselskapers anlegg. 

2. Aktiviteter nær høyspenningsanlegg er livsfarlig 

3. Arbeid innenfor 30 meter må varsles og kan ikke foregå uten tillatelse. Dette gjelder også bruk av 

utstyr som er oppstilt utenfor denne sonen men som kan nå 30 meters grensen, for eksempel 

kranbil eller lift. 

4. Lagring av utstyr, tømmer, steindeponi eller tilsvarende innenfor det klausulerte beltet er ikke 

tillatt 

5. Dette gjelder også bruk av utstyr kranbil, lift eller tilsvarende som er oppstilt utenfor 30 meters 

sonen men som kan nå innenfor denne sonen. 

6. Planlegges utbygging eller endringer i terrenget innenfor det klausulerte beltet til 

høyspenningsledningen må tiltaket forhåndsgodkjennes av Statnett. Normalt strekker dette beltet 

seg 10 meter horisontalt fra ytterste strømførende ledning på begge sider av høyspennings-

ledningen. 

Driftsfase 

I kommunen arealplaner skal det være lagt inn generelle hensynsoner for Statnetts installasjoner, men disse 

gjelder ikke for storulykkeanlegg der avstanden må beregnes spesifikk i en kvantitativ risikoanalyse. Iht. 

seniorrådgiver i Statnett er det en økende problemstilling at kraftintensiv virksomhet ønsker å ligge nært 

deres installasjoner for å maksimere ytelsen. Statnett har flere eksempler på tilfeller der de har deltatt i 

vurderinger i samråd med virksomheten, DSB og brannvesenet for å vurdere risiko. Det sees også at det er 

flere kraftintensive selskaper som har begynt å kjøpe opp tomter i nærheten av transformatorstasjoner for å 

kunne legge til rette for et mulig anlegg i fremtiden. 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Dagens situasjon 

Planområdet på Støleheia består primært av kupert og skogkledd terreng, men omfatter også arealene til 

Støleheia gjenvinningsstasjon, et mindre steinbrudd og noen mindre arealer tilknyttet datasenter-

virksomheten til Campus N01/Bulk Infrastructure. Planområdet har i dag adkomst fra Riksveg 9 via Fylkesvei 

3922. Avstand til område med tettere bosetting er omlag én kilometer fra ytterkant av planområdet, men 

det finnes enkelte boliger og fritidsboliger i planområdets avgrensing (merket med rød ring) mot Rv9 

Setesdalsveien. To kraftledninger går langs eller gjennom planområdet, og en ledning er under bygging 

igjennom planområdet. 

Den nærmeste større boligbebyggelsen er i Mosby (ca. 200 m fra planområdets grense som nærmest ved 

tilkomstveien fra Ravnåsveien), Kvarstein (Ca. 1,5 km fra planområdets grense), Moseidmoen (ca. 2,5 km fra 

planområdets grense) og Homstean (ca. 3,5 km fra planområdets grense), elven Otra ligger også kun 200 

meter fra planområdet. Planområdet er vist i Figur 4-1. I planområdet ligger også flere virksomheter. De 

aktuelle virksomhetene er listet i Tabell 4-1 og beskrives mer utfyllende i påfølgende avsnitt.  

 

Figur 4-1 Oversiktsbilde av planområdet. Kilde: Planprogram for planområdet datert 
24.02.21. 
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Tabell 4-1 Oversikt over risiko/verneobjekt som grenser til planområdet.  

Objekt Adresse 

Bulk Infrastructure/-N01 (verneobjekt) Stølevegen 39  

Statnett og Agder Energi (verneobjekt) Stølevegen 29  

Avfall Sør (risikoobjekt) Stølevegen 22  

Støleheia Pukkverk AS (risikoobjekt) Stølevegen 22 

Boligbebyggelse (verneobjekt) Setesdalsvegen nr. 720,721,722,723,724,725, 630, 632,730,732  

Boligbebyggelse (verneobjekt) Ravnåsveien nr. 45,45A,47,50,51,55 

Riksveg (verneobjekt) Riksveg 9 - Setedalsvegen 

 

4.1.1 Datasenter Campus N01/Bulk Infrastructure 

I nær tilgrensing til det aktuelle planområdet finner vi storskala datasentervirksomhet under utvikling. 

Datasenteret håndterer datalagring og -tjenester for en rekke sensitive offentlige og private aktører, og er 

tilknyttet direkte fiberkabler til USA, Irland og Danmark. 

Campus N01/Bulk Infrastructure har en rekke samfunnsviktige aktører som sine kunder, bla. helseforetak, 

bankvirksomhet mm. og eventuelle konsekvenser som medfører tap av funksjon i virksomhetens anlegg kan 

i verste fall indirekte føre til tap av liv og helse, store materielle verdier, og påvirke samfunnets stabilitet. 

Anlegget har imidlertid systemer før å øke sin redundans blant annet ved å ha parallelle løp for banktjenester 

samt nødaggregat som skal sikre energiforsyningen.  

Datasenter og fiberkabler er ikke nevnt eksplisitt som samfunnskritisk infrastruktur i DSBs oversikt i Rapport 

om samfunnets kritiske funksjoner (DSB, 2016), men kan knyttes til både IKT-sikkerhet og Ekom i DSBs liste 

over kritiske infrastruktursystemer på nasjonalt nivå (se vedlegg 1, i DSB-rapporten Samfunnets kritiske 

funksjoner, 2016). I møte med representant fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) bekreftes 

datasenteret og tilknyttede kabler å være samfunnskritisk infrastruktur (møte 18.10.2021).  

Hvert år gjør Nkom en nasjonal trusselvurdering, og i vurderingen fra 2021 beskrives blant annet at 

Ekominfrastrukturen konvergerer i økende grad med datasenter og skytjenesteinfrastrukturen. Datasenter 

og skytjenester leverer høy grad av sikkerhet til sine kunder. Iht. til Nkom er det likevel en risiko at den 

nasjonale datasenterinfrastrukturen som helhet ikke sikres tilstrekkelig for å ivareta samfunnets behov i både 

fredstid, krise og krig. 

De virksomheter som skal ta i bruk skytjenester, eller som innplasserer eget utstyr i datasentre, har selv 

ansvaret for å ivareta egen sikkerhet. Skytjenesteleverandørene og datasenteraktørene blir da som 

«underleverandører» gjenstand for de kravene som kundene setter.  
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4.1.2 Statnetts og Agder Energis transformator 

På Støleheia er det flere kraftlinjer, av ulik størrelse. Både Statnett og Agder Energi er eiere av trafoanlegg og 

linjer, og forsyningen er knyttet til både regionale, nasjonale og internasjonale forbindelser. Statnett har som 

et ledd i utbyggingen av Østre korridor (Bamble – Kristiansand), utvidet transformatorstasjonen og 

oppgradert 300 kV traseen til 420 kV. Dette er gjort for å sikre forsyningssikkerheten til Sørlandet og 

tilrettelegge for økt bruk av kraft i regionen. Statnett har også ansvaret for de fire Skagerak-

kabelforbindelsene mellom Norge og Danmark. Kablene ligger i bakken fra Ravnåsveien og nordover.  

Agder Energi har regionalnettforsyningsstasjon rett sør for Statnett sin trafostasjon, med linjer som går videre 

til Steinsfoss og Kulia. Det planlegges også oppgradering av deres linjenett. Agder Energi har ansvaret for 

regionalnettet. Agder Energi er i sluttfasen av ny 132 kV kraftlinjer gjennom planområdet.  

Transformatoren og tilhørende infrastruktur er definert som kritisk infrastruktur som krever særskilt hensyn 

(DSB, 2016).  

 

 

  

Figur 4-2 Eksisterende kraftlinjer innenfor og rundt planområdet. 
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4.1.3 Avfall Sør 

Støleheia Avfallsanlegg inklusive deponi på Støleheia, har tillatelse fra Vennesla kommune for ordinært avfall 

med separat deponicelle for hhv. inert avfall og farlig avfall som kan deponeres på deponi for ordinært avfall, 

som er omfattet av kap. 9 i Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.  

Tillatelsen omfatter blant annet drift av gjenvinningsstasjon, deriblant fraksjoner av avfall som er særlig 

relevant i et risikoperspektiv; et lager av totalt 200 tonn farlig avfall, inntil 15 000 tonn trevirke per år 

(behandlet/malt og rent) og inntil 2 000 tonn trykkimpregnert trevirke per år. Anlegget har også 

driftstillatelse for innebygget komposteringsanlegg for matavfall og slam (Statsforvalteren i Agder, 2020). 

4.1.4 Støleheia pukkverk AS 

Støleheia Avfallsanlegg har også driftstillatelse for pukkverk på Støleheia Avfallsanlegg. Pukkverket er 

organisert gjennom Støleheia Pukkverk AS, som er eid 50 % av Avfall Sør AS og 50 % av TT Anlegg. Aktiviteten 

omfattes av miljøkontrollprogrammet på Støleheia avfallsanlegg (Statsforvalteren i Agder, 2020).  

4.1.5 Beredskap 

Ifølge brannvesenet i Vennesla er i dag uttrykningstiden for nødetatene til Avfall Sør ca. 10-15 minutt med 

liten bil først, derpå vil stor brannbilen kjøre ca. 5-6 minutter etter den mindre. Ifølge representanter fra 

Avfall Sør har uttrykningstiden gått ned med 2 min sammenlignet med senere år. Iht. ROS-analyse for 

datalagringsparken finnes det to alternative utrykningsveier fra Vennesla som begge møtes i krysset nord for 

tunnelen på fv. 75. Derfra er det kun en hovedvei inn i planområdet. 

Avfall Sør gjennomfører en årlig brannvernuke der de jobber med brannvern i samarbeid med Brannvesenet 

i Vennesla. Avfall Sør eier innsjøen Mørkvann, som ligger ca. 30 meter for Avfall sør sitt anleggsområde hvilket 

fungerer som kilde til slokkevann. Bulk kjøper vann fra Mørkevann bla. til sin virksomhet og til slokkevann. 

Fra vannet, som er om lag 1270 meter i omkrets og 15 meters dyp, går det rør til stendere på 

virksomhetsområdet til Avfall Sør.  

4.2 Utbyggingsformål og planforslaget 

Planforslaget skal legge til rette for energiforedlende virksomhet. Ettersom dette medfører at virksomhet 

ikke er konkret definert, kan ikke analysen baseres på konkret virksomhet/aktivitet, og må derfor gjøres på 

et overordnet nivå, og med noen sentrale avgrensninger. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme krav om 

ytterligere ROS-analyse, regulering av arealrestriksjoner og muligens også konsekvensutredning på 

tiltaksnivå i forbindelse med konkret prosjektgjennomføring. Dette avhenger av type virksomhet, og om 

denne faller inn under storulykkeforskriften. 

Ettersom området ligger nære en transformatorstasjon er det trolig at lokasjonen vil være interessant for 

energiintensive virksomheter, som for eksempel batterifabrikk, hydrogenproduksjon, kjemisk produksjon 

eller datasenter. Flere av denne type virksomheter har et stort iboende farepotensiale, og omfattes derfor 

av Storulykkeforeskriften.  

Det er imidlertid ikke mulig å vurdere planens konsekvenser for omgivelsene uten å ta utgangspunkt i et 

konkret tiltak. Ettersom det finnes få relevante eksempler på virksomhet som nevnt ovenfor, selv 

internasjonalt, er det også vanskelig å gi generelle beskrivelser av «typiske» krav til for eksempel 
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sikkerhetsavstander og andre krav til for eksempel beredskap. Som et eksempel på vurderinger av mulige 

konsekvenser for omgivelsene er det som en del av analysen studert en case fra etableringen av 

batterifabrikken til Northvolt i Skellefteå i Sverige. Casen er presentert i Vedlegg 1. Merk at casen 

eksemplifiserer aktuelle risikomomenter og vurderinger, men at konkrete vurderinger for aktuelle 

etableringer på Støleheia må gjøres spesifikt, og at konklusjoner og funn kan avvike fra den utvalgte 

casestudien.  

Et viktig moment i denne forbindelse er at reguleringsplanen skal ta høyde for den restrisikoen som er 

beregnet etter at alle realistisk gjennomførbare tiltak er gjennomført for å minimere risiko og konsekvenser 

av uønskede hendelser. Slike tiltak omfatter blant annet lokalisering og utforming av tiltaket, 

terrengbearbeiding, skjerming og regulering av arealbruksrestriksjoner. Det er altså ikke mulig å legge til 

grunn forhåndsdefinerte avstander som «trygge», selv om dette naturligvis kan gi en pekepinn på områdets 

egnethet for virksomhet med ulike former for storulykkepotensial.  
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5 Fareidentifikasjon 

Formålet med fareidentifikasjonen er å identifisere forhold som kan føre til en uønsket hendelse. 

Identifiseringen er basert på sjekkliste for mulige uønskede hendelser i Veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging, vedlegg 5, Kristiansand kommunes ROS-veileder, oppdragsgivers og 

fagkyndiges kjennskap til planområdet og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.  

I tillegg til DSBs bruttoliste som skal kvitteres ut har WSP etter ønske fra kunden vurdert risikoen for sabotasje 

og terror knyttet til mulig etablering av ny virksomhet i planområdet.  

FAREIDENTIFIKASJON 

MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 

AKTUELL? 

Veiledere 

Ja – vurderes i ROS-analysen 

Nei – (begrunnes her) 

Store 

ulykker 

Storulykkevirksomheter 

(eksempelvis prosessindustri, tankanlegg for væsker og gasser, eksplosiv- og fyrverkerilagre) 

Brann/eksplosjon • DSBs veileder om sikkerheten 

rundt storulykkevirksomheter 

• FAST – anlegg og kart (DSB) – 

oversikt over virksomheter som 

oppbevarer farlig stoff over visse 

mengder (krever pålogging) 

Avhenger av type virksomhet som skal 

lokaliseres i planområdet og den 

eksakte lokaliseringen. Må vurderes 

når type virksomhet og eksakt 

beliggenhet er konkretisert. 

Overordnede vurdering gis i rapporten 

på generelt grunnlag.  

Utslipp av farlige stoffer Avhenger av type virksomhet som skal 

lokaliseres i planområdet. Må vurderes 

når type virksomhet og beliggenhet er 

konkretisert. Overordnede vurdering 

gis i rapporten på generelt grunnlag. 

Akutt forurensning Avhenger av type virksomhet som skal 

lokaliseres i planområdet. Må vurderes 

når type virksomhet og beliggenhet er 

konkretisert. Overordnede vurdering 

gis i rapporten på generelt grunnlag. 

Næringsvirksomhet/industri 

Ulykker i 

næringsområder med 

samlokalisering av flere 

virksomheter som 

håndterer farlige stoffer 

og/ eller farlig avfall 

• DSBs veileder om sikkerheten 

rundt storulykkevirksomheter 

• FAST – anlegg og kart (DSB) – 

oversikt over virksomheter som 

oppbevarer farlig stoff over visse 

mengder (pålogging) 

Avhenger av type virksomhet som skal 

lokaliseres i planområdet, men det er i 

dag eksisterende virksomheter i 

nærheten av og i planområdet som 

håndterer brannfarlige, trykksatte og 

eksplosive stoffer samt farlig avfall.  

Må vurderes når type virksomhet og 

beliggenhet er konkretisert. 

Overordnede vurdering gis i rapporten 

på generelt grunnlag. 

Brann 

Brann i bygninger og 

anlegg 

• Veileder TEK 17, kap. 11 (om 

tilgang for nødetater, 

dimensjonering av slokkevann, 

responstid, behov for nye/økte 

beredskapstiltak etc.) 

Risikoen knyttet til brann i bygninger 

og anlegg avhenger av type 

virksomheter som planlegges. Må 

vurderes når type virksomhet og 

beliggenhet er konkretisert.  
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FAREIDENTIFIKASJON 

MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 

AKTUELL? 

Veiledere 

Ja – vurderes i ROS-analysen 

Nei – (begrunnes her) 

Større transportulykker 

Veg  Fare for større transportulykker må 

utredes om det skal fraktes farlig gods 

til og fra planlagt virksomhet i 

planområdet. I dag er det mye trafikk 

på eksisterende veinett i området, 

både med tungtrafikk, farlig gods og 

personkjøretøy. Må vurderes når type 

virksomhet og beliggenhet er 

konkretisert. Overordnede vurdering 

for ulykke med transport av farlig gods 

gis i rapporten på generelt grunnlag. 

Bane Ingen bane i nærheten. Om det 

planlegges ifm. ny virksomhet må 

forholdet revurderes. Ikke aktuell. 

Luft Må vurderes når type virksomhet og 

beliggenhet er konkretisert. 

Sjø Planområdet ligger ikke i nærhet av 

sjøen. Ikke aktuell.   

Naturfare Ekstremvær 

Overvann • Klimaprofil for fylket 

• Veileder for lokal handtering av 

overvann i kommuner  

• Norsk Vann veileder: 

Klimatilpasningstiltak innen vann 

og avløp i kommunale planer 

• Risikoanalyse av regnflom i by 

(DSB) inkl. hensynet til 

klimaendringer 

Det vil være krav om at overvann fra 

industritomter skal renses og fordrøyes 

innenfor planområdet.  

Drensplan for hver utbygging tas ved 

byggesak. Det forutsettes at det i 

planene for overvannsdisponering tas 

høyde for forventet endring i 

nedbørsregime og at tiltak for 

overvann følger VA-norm for 

Kristiansand og Vennesla kommune.  

Håndteringen av overvann må også 

vurderes opp mot håndteringen av 

slokkevann da disse er noe 

motstridende hensyn.  

Flom og erosjon 

Flom i store vassdrag 

(nedbørfelt >20 km2) 

• Klimaprofil for fylket 

• NVE s karttjenester 

• NVE s retningslinjer, veiledere 

og faktaark i arealplanlegging 

• Veileder TEK 17, kap. 7 

(innledning), § 7-1 (generelle 

krav) og § 7-2 (sikkerhet mot 

flom og stormflo) 

Iht.  NVE kartdatabase ligger ikke 

planområdet i et område som er utsatt 

for flom i større vassdrag. Vurderes 

ikke videre. 

Flom i små vassdrag 

(nedbørfelt <20 km2) 

Iht.  NVE kartdatabase ligger ikke 

planområdet i et område som er utsatt 

for flom i små vassdrag. Det er 

imidlertid flere små innsjøer i området, 

og vannveier og lavpunkter må 

vurderes i forbindelse med 

opparbeidelse av tiltaket, når det og 

lokalisering er bestemt.   
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FAREIDENTIFIKASJON 

MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 

AKTUELL? 

Veiledere 

Ja – vurderes i ROS-analysen 

Nei – (begrunnes her) 

Erosjon langs vassdrag og 

kyst 

• Klimaprofil for fylket 

• Veileder TEK 17 § 7-2, fjerde 

ledd 

• NVE s retningslinjer, veiledere 

og faktaark 

Nei, ifølge NVE kartdatabase ligger ikke 

planområdet i et område som er utsatt 

for erosjon langs vassdrag og kyst. 

Vurderes ikke videre.  

Skred i bratt terreng 

Løsmasseskred/jordskred • Klimaprofil for fylket 

• NVEs retningslinjer, veiledere 

og faktaark 

• NVEs karttjenester 

• NVEs Prosedyrebeskrivelse og 

to rapportmaler for avklaring av 

skredfare i bratt terreng, tilpasset 

behovene på kommuneplan- og 

reguleringsplannivå. 

• NVE -rapport 77/2016. Fare- og 

risikoklassifisering av ustabile 

fjellparti. Faresoner, 

arealhåndtering og tiltak. 

• Veileder TEK 17, kap. 7 

(innledning), § 7-1 (generelle 

krav) og TEK 17, § 7-3 (sikkerhet 

mot skred) 

Iht. NVEs og DSBs kartlag er det 

registret noen få begrensede områder 

med aktsomhet for jord- og flomskred. 

Risiko må vurderes når eksakt 

lokasjon er avklart. 

Flomskred 

Snøskred 

 

 

 

 

Iht. NVEs kartlag er det registret steder 

som er aktsomhetsområder for 

snøskred i planområdet. Områdene 

som er registret med aktsomhet er 

primært basert på topografien i 

området. Risiko må vurderes når 

eksakt lokasjon er avklart. 

Sørpeskred Iht. NVEs kartlag er det registret steder 

som er aktsomhetsområder for 

snøskred i planområdet. Det er ikke 

gjort spesifikk analyse for type skred i 

området, nærmeste analyserte område 

er Moseidmoen, der det er registret 

skredfare i randsonen av området. 

Risiko må vurderes når eksakt 

lokasjon er avklart.  

Steinsprang/steinskred Det er store terrengforskjeller i 

planområdet. Det vil derfor finnes 

lokale områder hvor det kan være 

aktuelt med rasfare. Må vurderes når 

eksakt lokasjon er avklart. 

 Andre skred 

Fjellskred (med flodbølge 

som mulig følge) 

• Veileder TEK 17, kap. 7 

(innledning) § 7-1 (generelle 

krav), TEK 17, § 7-3 (sikkerhet 

mot skred) og § 7-4 (sikkerhet 

mot skred, unntak for flodbølge 

som skyldes fjellskred) 

Iht. NVEs kartlag for fare for store 

fjellskred ligger ikke planområdet i eller 

i nærheten av et slikt område. 

Vurderes ikke videre. 

Kvikkleireskred (i 

områder med marine 

avsetninger) 

• Klimaprofil for fylket 

• NVEs retningslinjer, veiledere 

og faktaark 

• NVEs karttjenester 

• Veileder TEK 17, kap. 7 

(innledning), § 7-1 (generelle 

krav), § 7-3 (sikkerhet mot skred) 

og §7-3, annet ledd 

(kvikkleireskred) 

Iht.  planprogram for planområdet 

24.02.201 ligger planområdet i 

hovedsak over marin grense. Det er 

kun noen arealer ved 

Ravnåsveien som er innenfor marin 

grense. Det må gjennomføres 

geotekniske undersøkelser i videre 

prosjektfase, også for å sikre at 

globalstabiliteten er tilfredsstillende. 
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FAREIDENTIFIKASJON 

MULIGE UØNSKEDE HENDELSER 

AKTUELL? 

Veiledere 

Ja – vurderes i ROS-analysen 

Nei – (begrunnes her) 

Nasjonal database for 

grunnundersøkelser 

(geo.ngu.no/nadag-avansert/) 

 

Geoteknisk undersøkelser må 

gjennomføres ifm. opparbeiding av 

området 

 

 

 

 

Stormflo og havnivåstigning 

Stormflo i kombinasjon 

med havnivåstigning 

• Klimaprofil for fylket 

• DSB: Havnivastigning og 

stormflo. Samfunnssikkerhet i 

kommunal planlegging (med tall 

for stormflo og havnivastigning i 

hver kystkommune, tilpasset 

sikkerhetsklassene i TEK 17 for 

flom og stormflo). 

• Veileder TEK 17, kap. 7 

(innledning), § 7-1 (generelle 

krav) og § 7-2 (sikkerhet mot 

flom og stormflo) 

Nei, ifølge NVE kartdatabase ligger ikke 

planområdet i et område som er utsatt 

for stormflo. Vurderes ikke videre. 

Skog- og lyngbrann 

Skog- og lyngbrann 

(tørke) 

• Klimaprofil for fylket 

• Kart.dsb.no, Brann og 

brannvesen / Skogdata / 

Brannfarepotensiale 

Iht. til DSBs kartdatabase, kartlag 

skogbrannpotensiale NIBIO ligger 

planområdet i et område som har 

potensiale for skog- og lyngbrann i 

tørkeperioder. Risiko vurderes i 

rapport. 

 Sabotasje og terror 

Sabotasje og terror 

(tilsiktede handlinger) 

• AKS 2019 

• PST Trusselvurdering 

Må vurderes når type virksomhet og 

eksakt beliggenhet er konkretisert. 

Overordnede vurdering gis i rapporten 

på generelt grunnlag. 
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6 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Med bakgrunn i sjekklisten, oppdragsgivers og fagkyndiges kjennskap til planområdet samt tilgjengelig 

kunnskapsgrunnlag, har risiko- og sårhetsanalysen identifisert relevante uønskede hendelser. Det betyr ikke 

at det ikke kan skje andre former for uønskede hendelser, men at disse hendelsene er vurdert som mest 

aktuelle for planområdet.  

Vanligvis vil man for hvert av de identifisert hendelsene ha flere underhendelser da for eksempel «ulykke 

med transport av farlig gods» omfatter flere typer hendelser som alle har ulik sannsynlighet og 

konsekvensvurdering. Dog vurderes her den samlede grupperingen da det ikke foreligger tilstrekkelig 

detaljert informasjon om konkrete virksomheter eller anlegg.  

IDENTIFISERE HENDELSER SOM VURDERES I ROS-ANALYSEN 

1 Storulykke – brann og eksplosjon, utslipp av farlige stoffer, akutt forurensing 

2 Dominoeffekter - Ulykker i næringsområder med samlokalisering av flere virksomheter som 
håndterer farlige stoffer og/ eller farlig avfall 

3 Ulykke med transport av farlig gods 

4 Skog- og lyngbrann 

5 Sabotasje og terror 

 

1. Storulykke – brann og eksplosjon, utslipp av farlige stoffer, akutt forurensing  

En storulykke er definert som en hendelse der det inngår ett eller flere farlige kjemikalier, som oppstår i en 

storulykkevirksomhet og som får en ukontrollert utvikling som umiddelbart eller senere medfører en alvorlig 

fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette kan være brann, eksplosjon eller akutt forurensing 

som følge av hendelser med farlig stoff.  

Ettersom det i dag ikke er lokalisert et storulykkeanlegg på Støleheia, eller finnes konkrete planer for slik 

virksomhet, er det ikke mulig å vurdere mulige årsaker, sannsynligheten eller konsekvensen av eventuelle 

storulykker tilknyttet nyetablering av energiforedlende virksomhet i planområdet. Dette kommer av at faren 

for industriell brann, eksplosjon akutt forurensing som følge av utslipp av farlig stoff varierer kraftig for ulike 

typer virksomheter.  

På generelt vet man at brann og eksplosjon kan skje som følge av elektriske feil eller utslipp med påfølgende 

antennelse. Utslipp kan skje i forbindelse med lasting og lossing, tretthetsbrudd i rørdeler og/eller ventiler, 

at anleggsmaskiner kommer borti i tanker og lager hull, uhell ved vedlikeholdsarbeid, naturlige reaksjoner i 

stoffer som lagres, menneskelig svikt i rutiner og manglende sikkerhetsarbeid, eller sabotasje og terror. Et 

utslipp av brannfarlig stoff kan medføre brann eller eksplosjon, avhengig av mengde og type stoff samt 

antenningskilde. Enkelte stoffer er selvantennede når det oppnår rett blanding med luft, andre krever en 

antenningskilde, noen stoffer er ikke nødvendigvis brannfarlige, men er svært helseskadelige, og andre 

stoffer igjen er svært miljøskadelige, men ikke nødvendigvis verken helseskadelige eller brannfarlige.  
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Også ved slukking av brann kan det skje forurensing til omkringliggende miljøer som er farlig for økosystemet. 

Derfor er håndtering av slukkevann viktig i prosjekteringen av et anlegg.  

Vi kan ikke si noe konkret om sannsynlighet for ulike hendelser knyttet til en fiktiv virksomhet da dette vil 

variere mellom ulike typer virksomhet, og gjelder spesifikt for hvert anlegg. Statistikk fra DSB for uhell i 

virksomheter som håndterer farlig stoff viser at det i snitt registreres 25 uhell i året (DSB, 2021d). Statistikken 

omfatter alle virksomheter som håndterer farlig stoff, og ikke kun storulykkeanleggene, hvilke utgjør bare en 

liten andel av alle anlegg. Fra 2000 og frem til 2009 var brann den hyppigst registrerte uhellstypen, mens den 

vanligste uhellstypen fra 2009 og frem til i dag har vært utslipp av farlig stoff. Hvordan uhellene fordeler seg 

mellom storulykkeanlegg og øvrige virksomheter presenteres ikke, men da andelen storulykkeanlegg er 

svært lavt i forhold til øvrige anlegg som håndterer farlig stoff er det naturlig å anta at overvekten av uhell 

skjer i anlegg som ikke omfattes av storulykkeforskriften.  

Skadeomfanget av potensielle ulykker og uhell varierer med type stoffer som håndteres på anlegget og 

mengder, samt hvilke objekt om finnes i omgivelsene. Fra DSBs statistikk over uhell i virksomheter som 

håndterer farlige stoffer kan man se at det er få skadde etter uhell med farlig stoff (DSB, 2021d). Siden 2016 

er det i snitt to skadde per år som følge av uhell med farlig stoff. Det er ingen klar sammenheng mellom antall 

uhell per år og antall skadde per år. Dette kan forklares med at ett uhell kan resultere i flere skadde. De siste 

20 årene er det rapportert inn tre uhell der noen har omkommet. I alle tre tilfellene var uhellene av typen 

eksplosjon. Stoffer som var involvert i disse uhellene var bensin, propan og oksygen. Omfanget av en ulykke 

påvirkes av flere faktorer, hvor ulykken skjer, om det er innendørs eller utendørs, vær og vindforhold som 

kan påvirke spredningen av helseskadelige gasser og røyk, eksplosjonstrykket hos de ulike stoffene, LD505 

hos stoffet, hvor miljøskadelig stoffet er, eller hvor mange personer som befinner seg i området. Avstanden 

til nærliggende sårbare objekt er også av betydning.  

Flere av de energiforedlende virksomhetene (for eksempel batterifabrikk og hydrogenfabrikk) har relativt ny 

teknologi, hvilket gjør at vi har lite erfaringer knyttet til ulykker og årsakssammenhenger for slike 

virksomheter. Dette bidrar til økt usikkerhet i vurderingene av risiko. Likevel vil det være mange risikofaktorer 

som vil være like som for andre storulykkeanlegg.  

2. Dominoeffekter; Ulykker i næringsområder med samlokalisering av flere virksomheter som 

håndterer farlige stoffer og/ eller farlig avfall 

Planområdet grenser til virksomhetene Avfall Sør, Støleheia Pukkverk og Datasenteret Bulk, hvilke er 

virksomheter som håndterer eller lagrer brannfarlige, trykksatte, reaksjonsfarlige eller eksplosive stoffer, 

samt farlig avfall, og dermed også er kilder til risiko som må hensyntas i en kvantitativ risikoanalyse for å 

forhindre eventuelle dominoeffekter dersom det skulle skje en ulykke ved et nytt anlegg i planområdet eller 

vice versa. Virksomhetene som finnes i planområdet og tilstøtende områder er dog ikke underlagt 

storulykkeforskriften bla. pga. begrensede mengder av de ulike stoffene. Men om et nytt storulykkeanlegg 

skal lokaliseres i området vil det omfattes av storulykkeforskriften, hvilket innebærer at alle risikofaktorer 

skal veies inn i den kvantitative risikoanalysen. 

 

5 LD50 er et klassisk mål for akutt giftighet og angir den dosen som fører til at halvparten (50 prosent) av individene i 
en befolkning dør av forgiftning. Jo lavere LD50 er, desto giftigere er stoffet. 
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Etablering av et storulykkeanlegg skal hensynta det iboende farepotensiale hos nærliggende virksomheter 

for å forhindre eventuelle dominoeffekter av eventuelle branntilløp. 

Bulk Infrastructure/N01 Campus 

Et datasenter vil i hovedsak utgjøre et sårbart objekt ved etablering av et anlegg som håndterer farlig stoff i 

t, men datasenteret bidrar også til risiko. Dette kommer av at datasenter inneholder tekniske anlegg hvor 

brann vil kunne oppstå. Tekniske feil og menneskelig svikt mm. vil kunne være årsaker til at brann oppstår. 

Datasenteret med tilhørende infrastruktur skal være bygget i henhold til gjeldende krav for brannsikring, og 

datahallen(e) er trolig utstyrt med et heldekkende sprinkleranlegg, mens nødstrømsaggregatene vil være 

utstyrt med et gassbasert slukkeanlegg. Iht. ROS-analyse for Datalagringspark N01 på Støleheia vurderes også 

dataserveranlegget å medføre ekstra risiko med hensyn til mulig brann. Sannsynligheten for en slik hendelse 

vurderes i denne rapporten å være liten (Rambøll, 2016). Iht. utredning av risiko knyttet til et annet 

datasenter planlagt i Ytre Enebakk vurderes dog mindre brann i anlegget som sannsynlig (Teknaconsult AS, 

2019). Likeså vurderes en større brann som rammer store deler av anlegget (en datahall i dette tilfellet) å 

være moderat sannsynlig (Teknaconsult AS, 2019). Det er mulig det finnes konkrete årsaker til forskjellen i 

disse vurderingene, men eventuelle tekniske årsaker er ikke mulig å lese ut fra de to rapportene.  

Datasenteret på Støleheia har eget nødaggregat, og antas å ha lagringstank for drivstoff som påfylles etter 

behov. Størrelsen på disse lagringstankene er ikke oppgitt av virksomhetshaver ved Støleheia, men om vi ser 

til planlagt datasenter i Ytre Enebakk ser vi at det er vurdert behov for 5 nødstrømsaggregat, dvs. en per 

datahall. Dette gir et estimert behov for 130m3 (5 x 26m3) diesel per datahall (Teknaconsult AS, 2019). 

Drivstoff oppbevares i separate tanker for hvert nødstrømsaggregat. For petroleumstanker som overstiger 

10 m3 og for tanker over 2 m3 som skal romme farlige kjemikalier gjelder krav gitt i tankforskriften (forskrift 

om begrensning av forurensning, del 5, kapittel 18). Det er først ved etablering av tank for diesel større enn 

100 m3, at det skal sendes melding til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i henhold til 

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes 

ved håndteringen. 

Statnetts transformatorer/installasjoner 

I likhet med datasenteret er transformatorstasjoner og andre kraftinstallasjoner i hovedsak å anse som 

sårbare objekt, men i alle transformatorstasjoner er det også fare for at det kan oppstå brann og eksplosjon. 

Ved eksplosjon/ kortslutning i anlegget vil det være fare for en større brann i store mengder olje som finnes 

i en slik transformatorstasjon. Store transformatorer er fylt med brennbar olje. De finnes i alle kraft- og 

koplingsstasjoner i elforsyningen, og i mange større bygninger. Får de indre feil som gir kortslutning, oppstår 

lysbuer som kan være flere tusen grader varme. Ifølge materialforsker ved SINTEF forsker Håkon Nordhagen 

er sannsynligheten for at Norge skal rammes av store eksplosjoner grunnet slike kortslutninger lav, men 

konsekvensen av en slik hendelse kan føre til tap av liv og store materielle verdier (SINTEF, 2014).  

Det er vanskelig å si noe om hvor sannsynlig det er at dette skulle kunne skje i den aktuelle transformatoren, 

eller hva konsekvensene vil bli for et eventuelt nytt storulykkeanlegg i området, da det kreves egne 

konsekvensberegninger for å vurdere dette.  
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Avfall Sør 

Avfall Sør har anlegg innenfor planområdet. Anlegget mottar i dag farlig avfall, opptil 200 tonn, som 

innsamles fra privatpersoner. I tillegg har anlegget i perioder tatt på seg oppdraget å omemballere farlig 

avfall. I disse periodene går det omlag én trailer inn om dagen og én ut om dagen med farlig avfall. Ved vanlig 

drift er transporten av farlig gods til og fra anlegget svært liten, maks én lastebil i måneden.  I dag ligger 

lokalene der farlig avfall oppbevares i den nordlige delen av Avfalls Sør sitt planområde. Dette er i 

størrelsesorden 100 meter fra bygningene til Bulk. Det har vært ytret ønske fra Bulk om å flytte mottaket for 

farlig avfall lengre unna.  

Anlegget mottar og lagrer også en mengde husholdsavfall, samt trevirkeavfall, sistnevnte om lag 2000 tonn 

som knuses. Ferdigkvernet flis, i tillegg til en god del annet brennbart materiale, oppbevares innendørs og 

noe utendørs. I tilknytning til anlegget finnes også et verksted med verksteddrift, der det håndteres 

trykksatte og brannfarlige stoffer. Det gjennomføres jevnlige målinger av utslipp av metangass på den eldre 

deponidelen av anlegget. Utslippet er begrenset, og håndteres med hjelp av fakling.  

Iht. representanter fra Avfall Sør skjer tilløp til brann i gjennomsnitt én gang i året, dette skjer i hovedsak i 

delen av anlegget som håndterer næringsavfall og restavfall, og det brenner fremst i omlastningshaller for 

husholdsavfall. Lageret og håndteringen av den større mengden trevirke, flis og husholdsavfall kan 

intensifiere en eventuell brann.  

Faklingspunktet for brenning av hydrogengass er å anse som en mulig antenningskilde som kan utgjøre en 

fare om det skjer et utslipp av brannfarlig gass som kan spre seg til virksomhetsområdet til Avfall Sør. 

Sannsynligheten for tilløp til brann på avfallsanlegget vurderes å være er svært stor (se 

sannsynlighetskategorier i Tabell 2-4), konsekvensene ved tilløpene anses å være små pga. de interne 

sikkerhetsrutinene og beredskapen i anlegget, samt brannvesenet i Vennesla. Samtidig kan de store 

mengdene av brennbart materiale ved anlegget intensivere eventuelle branner som oppstår, og det finnes 

farlige stoffer av vesentlig mengde som potensielt kan få store konsekvenser om det antennes. Slukkevann 

som generes ved et hvert tilløp til brann kan inneholde miljøfarlige stoffer som skal håndteres på en sikker 

måte.  

Støleheia Pukkverk  

Fra pukkverket selges subgrus, maskingrus, pukk, grovknust masse og knust asfalt. Kunder kan hente 

steinprodukter med egen biltilhenger eller større kjøretøy, eller det leveres ut. Uttaket ligger inn mot 

planområdets avgrensing i sørøst. Uttaket er forutsatt driftet i mange år fremover, og det er anslått en 

trafikkmengde til og fra anlegget på ca. 75.000 kjøretøy pr. år. 

Pukkverket sprenger ut i snitt én salve i året, hvilket tilsvarer om lag 300 til 1000 ton i året. I forbindelse med 

utsprengingen transporteres det inn én til to lastebiler med eksplosiver i året til anlegget. Dette tilsvarer om 

lag 25 000 tonn i fast masse. Eventuelle feilsprenginger kan føre til at steiner kastes ut med enrom kraft i 

retninger som ikke er forutsett. Om et anlegg med tanker med farlig stoff ligger for tett på pukkverket kan 

dette medføre hull på tanken og påfølgende utslipp av gass eller væske, og eventuelt selvantenning med 

videre eksplosjon, utslipp av helsefarlig eller miljøfarlig gass eller væske alt ettersom innholdet i tanken.  
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3. Ulykke ved transport av farlig gods 

Sannsynligheten for at en transportulykke skjer påvirkes av trafikkmengde i området, kvaliteten på veibanen, 

og ikke minst hastigheten på veien. Sistnevnte er også svært innvirkende på omfanget av konsekvensene av 

en ulykke. 

Allerede i dag er det en god del trafikk på den eksisterende veien inn til planområdet, dvs. til og fra Avfall Sør, 

Pukkverket og Bulk. Totalt transporteres mellom 70 og 80 trailere med varer inn og ut til Avfall Sør daglig, i 

tillegg til personbiler som skal levere avfall og ansatte. Adkomstveien som benyttes er ifølge Avfall Sør i svært 

god tilstand, og er dimensjonert for modulvogn på opptil 60 tonn, med en fartsgrense på 80 km/t. Avfall Sør 

eier den siste delen av veien.  

Under normale driftsforhold er andelen farlig gods som transporteres begrenset. Skulle et storulykkeanlegg 

lokaliseres i området vil denne andelen trolig øke betraktelig.  Dette innebærer imidlertid ikke at risikoen 

nødvendigvis vil øke proporsjonalt. Dette kommer av at tankene der de farlige stoffene oppbevares er 

dimensjonert for å tåle svært store påkjenninger, der kravene til hvor store påkjenning tanken skal tåle øker 

med det iboende farepotensialet til innholdet. I de aller fleste ulykker med farlig gods, dvs. utforkjøring eller 

kollisjoner, skjer derfor ikke utslipp fra tanken. De fleste ulykker der det skjer utslipp i forbindelse med 

transport av farlig gods skjer i forbindelse med lastning og lossing av stoffene inne på virksomhetsområdet 

til leverandøren eller mottakeren, og ikke som følge av transportulykker. Tankbiler er også ofte inndelte i 

seksjoner hvilket har til hensikt å begrense hvor stort et utslipp maksimalt kan bli om tanken utsettes for et 

kraftig støt som for eksempel ved kollisjon med spisse deler eller utforkjøring.  

I følge TØI ble det i perioden 2000 til 2009 rapportert mellom 52 og 98 ulykker (gjennomsnitt 65) med 

transport av farlig gods hvert år på norske veier (TØI, 2011).  Konsekvensene av ulykker under transport av 

brannfarlig vare på veg i Norge er som regel nokså beskjedne. Brann forekommer svært sjelden, i til sammen 

knappe 3% av ulykkene. De potensielle konsekvensene av ulykker under transport av farlig gods er likevel 

meget store. Omtrent halvparten (51 %) av ulykkene medfører spill eller lekkasje, dette inkluderer også spill 

fra kjøretøyets drivstofftank. 23 % av ulykkene er utforkjøringer, 10 % er kollisjoner. Tallene omfatter både 

transport av farlig gods på jernbane og på veinettet. Av ulykkene som ble registret mellom 1995 og 2005 er 

omtrent 90 % på vei. 67 % av ulykkene er knyttet til transport og 33% er knyttet til håndtering av farlig gods. 

Blant de 65 personskadeulykkene som skjedde mellom 1995 og 2005 har forhold ved godset vært av 

betydning for årsaken av ulykken i 23% av tilfellene (Rødseth m.fl., 2008). 

4. Skog og lyngbrann 

Statistikk fra DSB viser at det i perioden 2001- 2015 har vært 114 skogbranner i Agder og at ca. 6.300 dekar 

har brent6 (Statsforvalteren i Agder, 2016). Den største brannfaren er knyttet til bartrær og da særlig ungskog 

av furu som vokser på grunnlent mark i hellende terreng. Lauvtrær brenner dårligere enn bartrær, men tørt 

lauv og tørt gras om våren og sommeren gjør at det også brenner godt i lauvskog. Store deler av Agder består 

av furuskog på skrinn jord.  

For at en skog og/eller lyngbrann skal utvikles er det en forutsetning at det er lite fuktighet på bakkenivå, 

samt noen form av antenningskilde. De vanligste årsakene til skogbranner er feilaktig eller uforsiktig 

 

6 Dette er ikke medregnet brannen på Mykland hvor ca. 27.000 dekar brant (Statsforvalteren i Agder, 2016). 
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håndtering ved bålbrenning. En skogbrann kan også starte ved lynnedslag samt av bremser fra passerende 

tog eller andre antenningskilder med menneskelig innvirkning – utilsiktet eller tilsiktet. Spredningen av 

brannen avhenger i stor grad av de meteorologiske forholdene slik som vindstyrke og nedbør, samt 

tilgjengelighet i forbindelse med slukkingsarbeid.  

Den vanligste perioden for skogbranner er i perioden mai til juli da nedbørsmengden er minst i området. 

Mange og store branner i utmark oppstår i år med lengre tørkeperioder. Brannene på Flatanger og Frøya 

viser også at brann i utmark utgjør en risiko også vinterstid. Det kan gå flere år mellom store branner i utmark, 

men når forholdene ligger til rette kan branner oppstå med stor grad av samtidighet.  

Med bakgrunn i de fremtidige klimaendringene må man påregne  økt brannfare i den aktuelle regionen, både 

med hensyn til hyppighet og omfang, samt at sesongen for brann i utmark vil forlenges og man vil få flere 

dager med stor og meget stor brannfare. 

Lengre tørkeperioder avsluttes normalt med et tordenvær og ev. lynnedslag som vanligvis ledsages av kraftig 

nedbør. Av og til uteblir nedbøren. I slikt vær er det stor risiko for antennelse og da ofte på flere steder 

samtidig. Dette i sammenheng med vind øker risikoen for å få en storbrann. Sommer er høysesong for lyn i 

Norge og da er Østlandet mest utsatt. Om vinteren er det kyststripen i vest og nord som får mest lyn. Et 

varmere klima kan gi grobunn for tordenvær. En studie fra Meteorologisk institutt viser en sannsynlig økning 

på 25 prosent for hele landet fram mot 2050, og økningen vil sannsynligvis fortsette fram mot 2100. 

Alt anleggsarbeid i områder med mye skog bidrar til økt fare for skogbrann, særlig i tørre perioder. Det er 

derfor viktig at brannberedskapen sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Branner som oppstår 

langt fra brannvesenets beredskapsstyrker gjør at disse ofte får tid til å utvikle seg. Videre gjør topografien i 

Agder at det kan være utfordrende å ta seg frem til brannstedet, samt å fremføre nok vann for slukking.  

Planområdet ligger i et område med potensiale for skog- og lyngbrann ved tørkeperioder, og det er 

virksomheter som har antenningskilder i nærheten. Det er med andre ord moderat risiko for at det skal 

inntreffe en skogbrann, men det finnes gode tiltak for å forhindre at en slik hendelse får dominoeffekter ved 

en eventuell lokalisering av storulykkeanlegg. Sammenlignet med andre områder er ikke planområdet mer 

utsatt enn andre steder i Agder.  

5. Sabotasje og terror 

Sannsynligheten for sabotasje/terror ved storulykkeanlegg er iht. til AKS 2019 vanskelig å vurdere (DSB, 

2019), men virksomheten skal jobbe for å sikre anlegg og transport mot eventuelle interne eller 

utenforstående som kan gjennomføre en alvorlig tilsiktet handling. Sannsynligheten for ulykker med farlige 

stoffer er derfor i stor grad knyttet til faren for svikt i dette arbeidet (DSB, 2019). 

Fra Bulks egen ROS-analyse står følgende; Det forutsettes at N01 Campus As gjennomfører risikoanalyse for 

sin virksomhet. Trafostasjonen i planområdet er også et potensielt mål, men Statnett og Agder Energi har 

egne rutiner på risikovurdering knyttet til anlegget. Utover dette anses det ikke at plantiltaket representerer 

mål for tilsiktede handlinger. 

Datasentre kan være et mål for tilsiktede handlinger/sabotasje. Sannsynligheten for at en trussel mot et 

datasenter kommer fra elektronisk sabotasje vurderes til å være vesentlig større enn et fysisk angrep mot et 

slikt anlegg. Fra ROS-analyse av etablering av datasenter Gran Syd utført av Teknaconsult AS (Teknaconsult 
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AS, 2019); Sannsynligheten for et fysisk anslag mot datasentrene vurderes til å være lav. Trusselen er vurdert 

til å være primært via elektronisk sabotasje. 

Vegetasjon som egner seg til å skape skjul inne på området bør unngås, og det må forventes at det vil bli 

etablert overvåkingssystemer innenfor planområdet. Det vil bli vakthold og adgangskontroll på planområdet. 

Basert på foreliggende informasjon om prosjektet, dagens trusselsituasjon, og objektets beliggenhet og 

omgivelser, vurderes sårbarheten for et målrettet fysisk angrep på et slikt senter som liten. Det gjøres her 

ikke vurderinger knyttet til senterets IT-sikkerhet eller sikring mot dataangrep.  
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7 Risikovurdering og forslag til tiltak 

Risikovurdering og ev. forslag til tiltak med hensyn til storulykke brann og eksplosjon, akutt forurensing 

Det er pr. nå ikke mulig å vurdere hva risikoen for brann, eksplosjon eller akutt forurensing er i et 

storulykkeanlegg i planområdet ettersom det ikke foreligger konkrete planer for et spesifikt tiltak, og da 

finnes heller ikke de detaljer som kreves for å gjøre en slik vurdering. Hvilke avstander som vil være nødvendig 

for å oppnå akseptabel risiko i DSBs synsøyemed vil se veldig ulikt ut avhengig av type anlegg med tilhørende 

farlige stoffer og gitte mengder av disse kombinert med samtlige sikkerhetstiltak, tekniske og naturlige 

forhold ved anlegget og i omgivelsene. Det må gjennomføres en kvantitativ risikoanalyse (QRA) samt 

konsekvensberegninger i forbindelse med søknad om samtykke til utbygging og idriftsettelse hos DSB dersom 

det planlegges for storulykkeanlegg i planområdet. Denne legger grunnlaget for tallfestede hensynssoner, og 

er virksomhetshavers ansvar å framlegge.  

Et hvert anlegg som skal planlegges i området antas å utformes etter bransjens «Best practice». Basert på 

erfaringsmessige vurderinger av risiko for andre storulykkeanlegg er det sannsynlig at det som følge av 

størrelsen på planområdet vil være mulig å finne en lokasjon for en potensiell storulykkevirksomhet som 

overholder DSBs kriterier for akseptabel risiko ovenfor befolkningen som oppholder seg i området. Hva som 

imidlertid anses å være akseptabel risiko med hensyn til kritisk infrastruktur er ikke tallfestet i lovverket på 

samme måte som det er for akseptabel risiko knyttet til direkte konsekvenser for befolkningen. Iht. DSB 

(2012) skal man dog gjennom arealplanleggingen vurdere hensynet til kritisk infrastruktur uten at metode er 

nærmere beskrevet. Hva som anses å være akseptabel risiko for Bulk Infrastructure er avhengig av om 

kundene til Bulk anser at risikobildet i området har endret seg vesentlig som følge av planene. Hva som anses 

å være vesentlige endringer kan objektivt sett vurderes som sikkerhetskravene som datasenterets kunder 

setter, som igjen kan være basert på myndighetskrav (f.eks. Nkom s krav til ekomtilbydere). I hvilken grad 

tilgrensende næringsvirksomhet opplever risikoen som akseptabel, og hvordan dette kan håndteres i videre 

plansammenheng, drøftes i kapittel 8.  

Risikovurdering og ev. forslag til tiltak med hensyn til Ulykker i næringsområder med samlokalisering av 

flere virksomheter som håndterer farlige stoffer og/ eller farlig avfall (dominoeffekter) 

I dag er det allerede tre virksomheter på Støleheia som håndterer og/eller lagrer farlig stoff/avfall. Den 

største fraksjonen av farlig avfall er det som håndteres ved Avfall Sør, samtidig er det også håndtering av en 

vesentlig mengde eksplosiver som årlig transporteres og benyttes ved pukkverket, dette skjer dog kun én 

gang i året. Også datasenteret lagrer brannfarlige og miljøfarlige stoffer ved sitt anlegg i form av drivstoff til 

nødaggregat.  

På bakgrunn av størrelsen på det aktuelle planområdet er det trolig mulig å oppnå nødvendig avstand til disse 

virksomhetene og på den måten å redusere risikoen knyttet til eventuelle dominoeffekter som følge av de 

eksisterende virksomhetene. De nødvendige avstandene vil imidlertid variere kraftig mellom ulike typer 

virksomhet, og mengder farlig stoff som lagres, håndteres og produseres der.  

Risikovurdering og ev. forslag til tiltak med hensyn til transport av farlig gods 

Adkomstveien til Støleheia benyttes i dag både til tungtransport og persontransport, og det transporteres 

tidvis farlig gods. Dette gjelder trafikk til og fra de tre virksomhetene datasenteret, pukkverket og Avfall Sør. 
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Dersom det etableres ny storulykkevirksomhet i området vil dette troligvis medføre en vesentlig økning i 

andelen farlig gods, og dermed også en økt risiko for ulykke med farlig gods. For å redusere risikoen for ulykke 

med farlig gods kan det etableres en separat tilkomstvei inn til det nye anlegget, evt. kan også tilkomsten for 

persontransport separeres fra tilkomsten for tungtransporter. I forbindelse med etablering av konkrete tiltak 

bør dette forholde utredes.  

Risikovurdering og ev. forslag til tiltak med hensyn til lyng- og skogbrannfare 

Når det gjelder lyng- og skogbrannfare, og mulig påvirkning på og fra storulykkeanlegg, vurderes risikoen som 

moderat. Dette kommer av at sannsynligheten for lyng- og skogbrannfare er noe forhøyet om sommeren, og 

at terrenget i planområdet er kupert slik at det kan være vanskelig å slukke/kontrollere brannen. Tiltaket 

ligger dog ikke i et mye besøkt område, og faren for brannstiftelse vurderes derfor som lav. Lynnedslag kan 

også forårsake brann, men planområdet er ikke mer utsatt enn andre deler av landet. For å forhindre 

skogbrann er det viktig å planlegge og gjennomføre tiltak under en eventuell anleggsfase for å forhindre at 

gnister fra maskiner ol. kan føre til branntilløp. Dette gjelder uansett hva slags type virksomhet som etableres 

i planområdet.  

Risikovurdering og ev. forslag til tiltak med hensyn til sabotasje og terror 

Det er ikke mulig å vurdere risikoen for sabotasje og terror ved et fiktivt storulykkeanlegg i området på 

generelt grunnlag. Det kommer dels av at risikoen vil variere med type anlegg som planlegges, samt at 

terrorfaren er i konstant endring.  

Iht. PSTs trusselvurdering for terror i Norge i dag (2021) er risikoen primært knyttet til ekstremisme og digital 

terror, og den vil være ulik for ulike virksomheter. Et storulykkeanlegg med flere enkle kilder som kan påføre 

svært stor skade på omgivelsene vil ha større risiko knyttet til antagonistiske trusler enn et anlegg som ikke 

har dette, for eksempel gjelder dette batterifabrikk (Miljöriskanalys Northvolt AB, Skellefteå - Anläggning för 

storskalig batteritillverkning, 2017). At en terrorist/sabotør velger å gjennomføre et angrep på et 

storulykkeanlegg med rigide sikkerhetssystemer og rutiner, med relativt få konsekvenser for allmenheten, 

anses som mindre sannsynlig.  

Risikoen for sabotasje/terror for tilstøtende virksomheter kan bli noe forhøyet som følge av økt persontrafikk 

og tilgjengelighet i området uavhengig av type virksomhet som etableres. Vurderinger gjort i forbindelse med 

andre datasentre i Norge konkluderer dog med at trusselen primært handler om elektronisk inntrengning og 

ikke fysisk trussel (Teknaconsult AS, 2019). I tråd med ALARP-prinsippet kan det være fornuftig å sørge for at 

adkomsten til tilstøtende virksomheter begrenses med adgangskontroll, og at transporter med farlig gods 

som ikke skal til de respektive virksomhetene ikke kan transporteres nære virksomhetene.  
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8 Omdømmerisiko Bulk Infrastructure 

I WSPs møter med Campus N01/Bulk Infrastructure uttrykkes det bekymring for risikoen som en potensiell 

storulykkevirksomhet i planområdet vil utgjøre for Bulks omdømme, primært på bakgrunn av bekymring for 

økt brann- og eksplosjonsfare, transport av farlig gods til og fra anlegg, samt økt fare for inntrengning og 

sabotasje.  

I en risiko- og sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningsloven vurderes den objektive fysiske risikoen som 

følge av en planendring, gitt sårbarheten hos objekter/virksomheter i nærområdet. Storulykkeforskriften er 

ment å sikre at risikoen ved etablering av slik virksomhet objektivt sett skal være akseptabel. Bulk 

Infrastructure må imidlertid også forholde seg til at deres kunder har krav til sikkerhet, og at kriterier for 

akseptabel risiko hos Bulk Infrastructure sine kunder, ikke nødvendigvis sammenfaller med akseptkriteriene 

som ivaretas gjennom storulykkeforskriften. Bulk Infrastructure synes ikke å ha støtte i gjeldene lovverk for 

å kunne opprettholde risikonivået for sin virksomhet, altså å kunne påvirke at omgivelsene for datasenteret 

forblir slik at risikonivået er akseptabelt for deres kunder, og synes derfor å være usikre på i hvilken grad 

deres kunder sine risikoakseptkriterier vil bli i ivaretatt. I dette perspektivet vurderer analysen Bulks kunder 

som er regulert gjennom Nkom. Bulk Infrastructure kan også ha kommersielle kunder med andre 

risikoakseptkriterier.  

Stor grad av usikkerhet kan være med på å forme den subjektive oppfattelsen og aksepten for risiko. I et 

samfunnsøkonomisk perspektiv er det mange aktiviteter som vi gjør både i det daglige og i virksomheter som 

er vanskelig å gjennomføre om man ser til et «worst case scenario», det vil si applisere føre-var-prinsippet i 

alle forhold der risiko foreligger. Dette kommer av at risikoen som påføres tredjeperson ved å gjennomføre 

en handling må vurderes opp mot eventuell nytte for samfunnet i stort. Fra vurdering av 

akseptansekriterierier for storulykkeanlegg presentert i DSBs temaveileder (2012), tas utgangspunkt i 

prinsippet om at den risiko som befolkningen utsettes for av risikofylte virksomheter ikke skal være vesentlig 

sammenliknet med den generelle daglige risikoen i samfunnet. Dette er også beskrevet i det såkalte MEM-

prinsippet (Minimum Endogenious Mortality), som tar utgangspunkt i en grunnrisiko, og uttrykker at ny 

aktivitet ikke må gi en tilleggsrisiko som er vesentlig i forhold til grunnrisikoen i samfunnet. Denne 

tilnærmingen tar utgangspunktet i at det eksisterer en objektiv risiko. 

Subjektive opplevelser av risiko sammenfaller altså ikke nødvendigvis med mer objektive vurderinger. Å veie 

ulike oppfatninger av risiko opp mot hverandre kan være krevende. Konklusjonen må likevel være at vi i 

arbeidet med samfunnssikkerheten i størst mulig grad må bruke ressurser der risikoen ut fra våre beste 

anslag er størst (Justis- og beredskapsdepartement, 2016). Dette stemmer med brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 20 som tilsier at virksomheten har plikt til å sørge for at enhver håndtering av farlig 

stoff skjer på en slik måte at mennesker, miljø og omgivelser er tilfredsstillende sikret: "Risikoen skal være 

redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås". Dette blir vanligvis omtalt som ALARP-prinsippet.  

Risikoakseptansen varierer fra person til person, over tid, mellom grupper av mennesker, og for ulike typer 

hendelser (Justis- og beredskapsdepartement, 2016). Studier viser at vi i større grad aksepterer risikofaktorer 

vi er vant til og som vi kan kontrollere selv, enn risikofaktorer som er ukjente og som vi har liten kontroll over 

(Justis- og beredskapsdepartement, 2016). Dette gjør at personer generelt kan være mer skeptisk til for 

eksempel radioaktiv stråling enn bilkjøring. Dette til tross for at sistnevnte utgjør en mye større risiko for et 
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gitt menneskets liv. På samme måte, vil en allerede etablert virksomhet i planområdet (på tross av iboende 

farepotensiale for eksempel Avfall Sør og Pukkverket) oppleves som mer trygt enn en etablering av en ny 

virksomhet der fareforholdet til omgivelsene for de berørte (Bulk) oppleves som mer diffust og ukjent. Det 

betyr imidlertid ikke at den objektive risikoen for en nyetablering er reelt større, men at den oppfattes for 

berørte tredjepart som større fordi de har mindre kunnskap om den nye virksomhet, altså større usikkerhet. 

Iht. dagens regelverk er det virksomhetene som skal ta i bruk skytjenester, eller som innplasserer eget utstyr 

i datasentre, som selv har ansvaret for å ivareta egen sikkerhet. Skytjenesteleverandørene og 

datasenteraktørene blir da som «underleverandører» gjenstand for de kravene som kundene setter.  

Samtidig er datasenteraktørene pr. i dag ikke underlagt en helhetlig nasjonal sikkerhets- og 

beredskapsregulering, hvilket skaper en uforutsigbarhet for datasentrene. Så lenge selve datasenteret ikke 

er beskyttet av relevant lovgivning og tilsyn vil det innebære en usikkerhet for virksomhetshaver. 

I utgangspunktet har kommunen plikt til å hensynta den objektive risikoen i arealplanleggingen, men kan 

som planmyndighet også velge å hensynta mer subjektive vurderinger i sitt planarbeid. Ettersom det i dag 

ikke finnes objektive og tallfestede risikoakseptkriterier som eksplisitt regulerer hvordan hensynet til kritisk 

infrastruktur, herunder datasentre og tilhørende infrastruktur, skal overholdes, bør planmyndighetene 

vurdere dette i samråd med virksomhet som skal etableres, DSB, Nkom, Statnett, Bulk Infrastructure og Avfall 

Sør.  

For at kommunens skal kunne hensynta Bulks markedsinteresser er det behov for at Bulk spesifisere hva som 

er kundenes eksplisitte krav til fysisk sikring og fysiske forhold rundt deres anlegg.   
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9 Oppsummering 

Overordnet finner analysen følgende: 

• Det er ikke funnet spesielle fysiske naturforhold ved planområdet som på dette detaljnivået tilsier at 

planområdet ikke kan reguleres til energiforedlende virksomhet. Det er likevel forhold ved 

planområdet som må utredes ytterligere i forbindelse med den videre planleggingen, herunder 

studier av naturgitte forhold og tilpasning til eksisterende aktører og infrastruktur.   

• Det er allerede etablert virksomheter i planområdet og tilstøtende områder som håndterer farlige 

stoffer og farlig avfall. Ved nye etableringer må dette risikobidraget hensyntas med tanke på 

dominoeffekter og direkte påført risiko. Om ny etablering omfattes av storulykkeforskriften skal 

dette ivaretas gjennom kvantitativ risikovurdering i forbindelse med søknad om samtykke hos DSB.  

• Nye virksomheter vil også påvirke risikobildet for eksisterende virksomheter i planområdet og 

tilstøtende områder. Ved etablering av storulykkevirksomhet må det søkes samtykke hos DSB og kan 

ventes krav om ytterligere regulering for å ivareta krav om sikkerhet for liv og helse, stabilitet og 

materielle verdier.  

• Med utgangspunkt i planområdets størrelse vil det trolig kunne etableres energiforedlende 

virksomhet med akseptable krav til sikkerhet. Spesifikk plassering av nyetableringer med 

tilstrekkelige hensynssoner må fastsettes etter gjennomføring av kvantitative risikoanalyser for 

konkrete etableringer når nødvendige forutsetninger foreligger.  

• Bulk Infrastructure sine kunder er potensielt samfunnskritiske aktører, slik at hendelser som rammer 

datasenteret indirekte vurderes å kunne få konsekvenser for liv/ helse, samfunnets stabilitet og 

materielle verdier. Pr. i dag er krav til sikkerhet ikke direkte regulert for selve datasenteret, men 

indirekte bestemt via akseptkrav som datasentret sine kunder må/ ønsker å ivareta. En endring av 

risikobildet som følge av nye etableringer vil kunne påvirke risikovurderingene til Bulk sine 

eksisterende eller potensielle kunder, og det synes således å være en usikkerhet knyttet til 

omdømme for Bulk.  

• Ved vurdering av konkret virksomhet anbefaler WSP at kommunen går i videre dialog med Nkom for 

å drøfte fysiske risikoakseptkriterier knyttet til datasenteret. Dette i lys av den nye 

datasenterstrategien legger opp til at datasentersikkerhet skal vurderes regulert i ekomregelverket 

• Denne analysen har tatt utgangspunkt i samfunnskritiske aktører som kunder, men har ikke vurdert 

omdømmerisiko for andre kommersielle kunder.  
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11 Vedlegg: Case; Batterifabrikk – Eksempel Northvolt Skellefteå 

Denne analysen benytter en case hentet fra utredning av Northvolts batterifabrikk i Skellefteå i Sverige som 

eksempel på vurderinger av risiko- og sårbarhet i forbindelse med etablering av storulykkevirksomhet. Merk 

at casen eksemplifiserer aktuelle risikomomenter og vurderinger, men at konkrete vurderinger for aktuelle 

etableringer på Støleheia må gjøres spesifikt, og at konklusjoner og funn kan avvike fra den utvalgte 

casestudien.  

Casen omfatter oversatte utdrag og sammendrag av deler av miljørisikorapporten for anlegget i Skellefteå, 

fullstendig rapport kan leses i vedlegget til Miljøkonsekvensbeskrivelsen (MKB) til anlegget (Se ).  

11.1 Generelt om batterifabrikker 

En batterifabrikk benytter ulike metaller og stoffer for å produsere litiumionbatterier til bruk i kjøretøy, ferjer 

husbatteri mm. I batteriproduksjonen inngår blanding og produksjon av cellemateriale, hovedsakelig 

metalloksider der kobolt, nikkel og mangan, samt litium inngår. En slik virksomhet vil omfattes av 

storulykkeforskriften på grunn av håndteringen av en mengde farlig stoffer. 

I Norge finnes det særdeles få eksisterende batterifabrikker eller reguleringsprosesser som har kommet i 

gang, og det er derfor begrenset offentlig tilgjengelig data og få tekniske rapporter som behandler 

litiumionbatteriproduksjonsanlegg. Som følge av dette har vi valgt å se til Sverige, nærmere bestemt 

Northvolts batterifabrikk i Skellefteå i forbindelse med registeringen av mulige risikoforhold som kan være 

relevante for et hypotetisk scenario ved planområdet i Støleheia.  

Fabrikken i Skellefteå er planlagt å huse 3000 ansatte, og vil dermed bli Europas største batterifabrikk. 

Utbyggingen er i gang og fabrikken forventes å være i full produksjon i 2023. Ettersom storulykkeforskriften 

er den norske etterlevelsen av EUs Seveso-direktiv, vil Northvolts anlegg være underlagt samme krav som i 

Norge. 

11.2 Risikovurdering av Northvolts anlegg i Skellefteå 

I henhold til Miljøkonsekvensbeskrivelsen7 (MKB) av Northvolts anlegg i Skellefteå er det blant annet gjort en 

miljørisikoanalyse med fokus på å kartlegge ulykkeshendelser som kan føre til skader på miljøet i og omkring 

virksomheten samt personskader for tredjeperson (ÅF - Infrastructur AB, 2017). Fokus i utredningen var på 

de store mengdene farlige stoffer og brennbart materiale/brensel som håndteres i anlegget.  

Arbeidet har blitt utført ved at man har identifisert og vurdert et antall skadehendelser i en grovrisikoanalyse, 

samt ført kontinuerlig dialog med virksomheten om risikoreduserende tiltak (ÅF - Infrastructur AB, 2017). I 

grovrisikoanalysen har en erfaringsmessig vurdering av sannsynlighet og konsekvenser for de identifiserte 

skadehendelsene blitt gjort, hvilket vi mener kan ha overføringsverdi til forståelsen av forhold rundt en 

hypotetisk lokalisering av en storskala batterifabrikk i Støleheia.  Likeså er det gjort konsekvensberegninger 

av hendelsene som er vurdert å ha størst risiko. 

 

7 Virksomhetshaver i Sverige er pålagt å framstille en MKB i forbindelse med reguleringsprosessen. 
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I henhold til miljørisikoanalysen var de mest prekære risikokildene knyttet til Northvolts batterifabrikk 

vurdert å være håndteringen av miljø- og helsefarlige stoffer (i hovedsak nikkel-, kobolt-, og mangansulfat), 

brannfarlige væsker (etylenmetylkarbonat, dimetylkarbonat) samt litiumionbatterier i produksjonen (ÅF - 

Infrastructur AB, 2017). I Tabell 11-1 gis en oversikt over de stoffer som vil inngå i produksjonen i Skellefteå 

og som omfattes av Sevesodirektivet (storulykkeforskriften), samt hvilken fareklasse de er i. I tillegg til 

stoffene som listes i Tabell 11-1 kommer virksomheten også til å håndtere svovelsyre, natriumhydroksid, 

ammoniakkløsning, og litiumhydroksidløsning. Disse omfattes ikke av storulykkeforskriften, men er likevel 

relevant i risikohensyn (ÅF - Infrastructur AB, 2017).  

Det er trolig at en potensiell batterifabrikk i Støleheia vil håndtere samme type stoffer som anlegget i 

Skellefteå, men at det eventuelt vil være forskjeller i mengder. Ettersom anlegget i Skellefteå vil være Europas 

største skal det dog litt til å overgå mengdene som vil finnes ved det anlegget. 

Tabell 11-1 Farlige stoffer som håndteres i Northvolts batterifabrikk i Skellefteå. Hentet fra Northvolts Preliminär utredning av 
omgivningskonsekvenser Skellefteå, publisert 30.07.2018 

Stoff Fysikalsk form Fareklasse [Seveso] 

Nikkelsulfat Krystaller Aquatic Acute 1 H400 (Meget giftig for vannlevende organismer) 

Løsning Aquatic Chronic 1 H410 (Meget giftig for vannlevende organismer og med 

langtidseffekter) 

Koboltsultfat Krystaller Aquatic Acute 1 H400 (Meget giftig for vannlevende organismer) 

løsning Aquatic Chronic 1 H410 (Meget giftig for vannlevende organismer og med 

langtidseffekter) 

Mangansulfat Krystaller, løsning Aquatic Chronic 2 H411 (Giftig for vannlevende organismer med 

langtidseffekter) 

Etylenmetyl-

karbonat (EMC) 

Væske Flam. Liq. 3 H226 (Brannfarlig væske og gass) 

Dimetylkarbonat 

(DMC) 

Væske Flam. Liq. 2 H225 (Meget brannfarlig væske og gass) 

Vinylkarbonat Væske Aquatic Chronic 2 H411 (Giftig for vannlevende organismer med 

langtidseffekter) 

Oksygengass Gass/kondensert 

væske 

H270 Ox. gas 1 (Kan forårsake eller intensifiere brann. Oksiderende) 

11.2.1 Risikofaktorer og berørte anleggsdeler 

Ifølge risikovurderingen utført av ÅF Infrastructure (2017) er det i prinsippet kun katodeproduksjonen og 

cellemonteringen med påfølgende steg der risiko for alvorlige kjemikalieulykker vurderes å finnes. Dette 

gjelder om man ser bort fra lagring og lasting av råvarer og kjemikalier. Prosesstegene knyttet til 

anodeproduksjonen, eller den mekaniske bearbeidelsen, vurderes med hensyn til inngående stoffer og 

aktiviteter, ikke å innebære risiko for alvorlige kjemikalieulykker. 

Anleggsdelene der virksomhetens primære risiko har blitt identifisert er; 

• Kjemikalielager, inn- og utlasting; Risiko for utslipp av miljøfarlige stoffer/etsende stoffer/ 

oksygen/transportulykker  

• Generelle prosesslokaler med tilhørende utstyr: Risiko for utslipp av miljøfarlige stoffer og etsende 

stoffer 
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• Elektrolyttlager; risiko for brann, spredning av helseskadelige branngasser, forurenset slukkevann  

• Ladingssteg; risiko for brann, spredning av helseskadelige branngasser, forurenset slukkevann  

• Batterilager; risiko for brann, spredning av helseskadelige branngasser, forurenset slukkevann 

11.2.2 Avstand til sårbare objekt 

Virksomhetsområdet til Northvolt ligger ca. 6 km øst for Skellefteå sentrum, og ligger i nærhet av boligfelt, 

riksvei, jernbane, verdifulle vannkilder og eksisterende virksomheter, hvorav et flertall anlegg som 

oppbevarer og håndterer farlige stoffer. I Tabell 11-2 under illustrasjonskartet i Figur 11-1 er noen av de mest 

prekære objektene og deres avstand til anlegget listet.  

 

  Tabell 11-2 Oversikt over sårbare objekt i nærheten av virksomhetsområdet til batterifabrikken i Skellefteå.  

Sårbare objekt  Korteste avstand til virksomhetsområdet  

Skelleftebanan Ca. 800 m 

Skellefteälven  Ca. 800 m, resipient  

Väg 372 200 m, hvorav 100 m med skog 

Figur 11-1 Oversiktskart over virksomhetsområdets lokalisering i Skellefteå, hentet fra Miljøkonsekvensbeskrivning for 
batterifabrikk i Skellefteå (Northvolt, 2018) 
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Nærmeste boligbebyggelse i landsbyen Bergsbyn med om lag 

900 husholdninger bestående av primært villaer og hager.  

Ca. 300 fra virksomhetsområdet og ca. 500 m fra 

nærmeste bygningsdel.  

Kraftledning Ca. 30 meter 

 
 
For anlegget i Skellefteå har det blitt gjort en kvantitativ risikoanalyse, i Sverige kalt Sevesoberegninger, der 

konsekvensavstand for ulike ulykkeshendelser har blitt beregnet. I påfølgende tre avsnitt presenteres 

resultatet fra beregningene for hendelser knyttet til brann og eksplosjonsfare samt farlig godsulykke.  

11.2.3 Vurdering av risiko – Brann i litiumionbatterilager 

For scenarioet brann i litiumionbatteriene ble det for Northvolt gjennomført en konsekvensberegning med 

hensyn til utvikling og spredning av brannrøyk (som her inneholder hydrogenfluorid). Beregningen ble gjort 

for to ulike scenario, i tillegg til en følsomhetsanalyse som hensyntar værets påvirkning på spredningen. 

Beregningene viste at alvorlige helseeffekter kun oppnåddes innenfor virksomhetsområdet, uten at 

nærliggende virksomheter og boliger påvirkes på noe annet sett enn eventuell ubehag/irritasjon (som skjer 

ved alle typer brannrøyk) om vindretningen ved ulykken er ugunstig. For at tredjeperson skulle kunne 

påvirkes av denne hendelsen kreves et helt ukontrollert brannforløp der mengden av medvirkede materiale 

(elektrolytt/battericeller) er svært stort og at ugunstige metrologiske forhold sprer brannrøyken i retning mot 

boliger og andre virksomheter. Om man regner med sikkerhetsavstandene som omkranser virksomheten, 

sikkerhetshåndtering og hensynsone mot nærliggende boliger og andre virksomhetsplasser, ble det vurdert 

som veldig lite sannsynlig at mennesker i disse områdene skulle kunne bli utsatt for helseskadelige 

konsentrasjoner under en lengre tid hvilket kan medføre helseskader.  

Samlet sett ble risikoen vurdert å være lav for at skadehendelser knyttet til litiumionbatteriene samt 

elektrolytten kan forårsake skader på personer utenfor virksomhetens område basert på gjeldene 

sikkerhetstiltak. 

Figur 11-2 Konsentrasjoner utendørs for hydrogenfluorid ved brann i et helt system (780 ekser) under 30 min, i 
vindforhold 1 m/s og temperaturen 4℃. Plumen angir konsentrasjoner som motsvarer AEGL-2 og AEGL-3 i 30 
min sammenhengende eksponering, dvs.  konsekvenser 
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11.2.4 Vurdering av risiko - Eksplosjon 

Hydrogengass oppstår i prosessen der elementært nikkel og kobolt blandes med svovelsyre for å danne 

nikkel- og koboltsulfat. Dette gjelder kun om virksomheten ikke kjøper inn ferdigblandet nikkel- og 

koboltsulfat. Dersom det produseres nikkelsulfat og koboltsulfat kan det frigjøres hydrogen i mengder som 

kan bli så store at det kan forårsake en eksplosjon. For å forhindre dette må hydrogengassen forbrennes 

kontinuerlig for å ikke skape en eksplosiv atmosfære. I tilfelle av forholdene ved Northvolts anlegg vurderes 

eventuelle direkte konsekvenser ikke å kunne påvirke tredjeperson (ÅF - Infrastructur AB, 2017).   

11.2.5 Vurdering av risiko - Ulykke under transport av farlig gods 

Ved en transportulykke med en tankbil kan utslipp av en større mengde kjemikalie skje. Tankbiler er dog ofte 

inndelte i seksjoner hvilket har til hensikt å begrense hvor stort et utslipp maksimalt kan bli om tanken 

utsettes for et kraftig støt som for eksempel ved kollisjon med spisse deler eller utforkjøring.  

I Sverige har man i motsetning til i Norge generelle retningslinjer for når risiko knyttet til transport av farlig 

gods skal vurderes nærmere. Dette er 150 meter fra anbefalt rute for transportert av farlig gods 

(vei/jernbane) til ny bebyggelsen eller sårbare objekt. Det er imidlertid opp til hver enkelt kommune å 

vurdere gjeldene avstand for videre utredning. Sverige har også egne anbefalte transportruter for transport 

av farlig gods, inndelt i primær og sekundær vei, der primær transportvei er anbefalt som de veier som man 

i hovedsak bør benytte for transport av farlig gods, mens sekundær transportvei er veier som bør brukes for 

lokale transporter mellom det primære veinettet, mottakeren og leverandøren (Trafikverket, 2021). 

Sannsynligheten for at transport med farlig gods skal være innblandet i en trafikkulykke utenfor et 

industriområde er avhengig av standarden på transportveien, trafikkmengden, fartsgrenser, antall kryss, 

siktforhold, arbeidsmiljøforhold (trøtthet, kunnskap om anlegget eller transportveien og kjøreforhold – 

klimaforskjeller mm). Ved å kvalitetssikre leverandørene minsker også risikoen for avkjøring og 

bakenforliggende årsaker til transportulykker, pga. sikring av kjøreskjema, utdannelse osv.  

Ferdig produkt (litiumionbatterier) kategoriseres også som farlig gods, og vil dermed også omfattes av 

transportkravene som gis av ADR-forskriften, gitt at det transporteres ut med kjøretøy. Det er i den 

forbindelse aktuelt å gjennomføre ulike tester for å undersøke hvordan batteriene påvirkes av laster som 

følge av en kollisjon eller avkjøring.  

Samlet sett ble risikoen for at virksomhetens transport av litiumionbatterier kan initiere en alvorlig 

transportulykke vurdert å være lav. Større risiko ble vurdert å være knyttet til transport av feilaktige/kasserte 

battericeller, da sannsynligheten for at disse kan initiere en temperaturøkning med eventuell ventilering av 

helseskadelige gasser og brann er større enn for feilfrie batterier. Northvolt er derfor i prosess med å utrede 

hvordan disse objektene kan transporteres på en mest mulig sikker måte.  

Trafikk innenfor virksomhetsområdet vil for Northvolt omfattes av fartsgrenser, trafikkregler, skilting, snø- 

og isrydding og ingen transporter av farlig gods skal skje i den umiddelbare nærheten av overvannsdammer 

eller den avstengte oppsamlingsdammen.  

Som følge av at de fleste delene av virksomhetsområdet der transporter vil komme til å skje vil være av harde 

overflater vurderes et utslipp av kjemikaler forårsaket av en transportulykke ikke å kunne medføre noen 

større konsekvenser for spredning i grunnen. Saneringsmateriale vil finnes på plass og virksomhetens interne 

beredskap gjøre en innsats i tilfelle av transportulykke innenfor virksomhetsområdet.  



   Saksnr.: Versjon: 01 

Risiko og sårbarhetsanalyse | Støleheia Sør 

 

Side 47 av 51 

 

11.2.6 Vurdering av risiko - Dominoeffekter 

I tabellen nedenfor presenteres en oversikt over de mest nærliggende virksomheten som omfattes av 

sevesodirektivet (storulykkeforskriften) eller som er konsesjonspliktig som følge av håndtering eller lagring 

av farlig stoff, samt forhold som kan virke intensifierende på en eventuell brannhendelse. 

Tabell 11-3 Identifiserte nærliggende sevesoanlegg og andre industrier.  

Risikoobjekt 

Org/bedrift 

Type virksomhet Avstand til 

Northvolts 

virksomhetsområde 

Tuvans 

avløpsrenseanlegg  

Rensing av avløpsvann og produksjon av biogass - Konsesjonspliktig miljøfarlig 

virksomhet, Storulykkevirksomhet på lavere kravsnivå 

Ca. 1,2 km 

Gallac AB Overflatebehandling av plast eller metall - Konsesjonspliktig miljøfarlig 

virksomhet  

Ca. 400 m 

Kuusakoski Skellefteå 

AB 

Gjenvinningsvirksomhet - Konsesjonspliktig miljøfarlig virksomhet  Ca. 1 km 

Pulverline lackering 

AB 

Overflatebehandling av plast eller metall - Konsesjonspliktig miljøfarlig 

virksomhet 

Ca. 1,2 km 

 

Wibax AB  Kjemikaliedepot - Storulykkeanlegg (høyere kravnivå)  Ca.  1 km 

Almer Oil & Chemical 

Storage AB  

Kjemikaliedepot - Storulykkeanlegg (høyere kravnivå) Ca.  1 km 

Forcit Sweden AB  Kjemikaliedepot - Storulykkeanlegg (lavere kravnivå) Ca.  1 km 

Boliden Mineral AB  Smelteverk (Rönnskärsverken) Storulykkeanlegg (høyere kravnivå) Ca. 1,1 km 

Air Liquide Gas AB  Oksygengassverk - Storulykkeanlegg (lavere kravnivå) Ca. 1,1 km 

Svevia AB  Steinbrudd; Sevesoverksamhet på lägre kravnivå Verksamhetsbeskrivning: 

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, 

krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. 

Brytning av berg sker genom sprängning. Sprängmedel lagras inte på platsen 

utan levereras och tillverkas i borrhålen i direkt anslutning till sprängningen. 

Verksamheten hanterar explosiva ämnen, oxiderande ämnen, brandfarlig 

vätska 

Ca. 1 km 

Hedensbyns 

kraftvärmeverk 

(Skellefteå Kraft)  

Forbrenningsanlegg – konsesjonspliktig miljøfarlig virksomhet Ved- og flislagret 

grenser 

virksomhetsområdet 

i nordvest, Ca 1,3 

km til varmeverket 

Stena Recycling AB Bearbeiding for gjenvinning av ikke-farlig avfall Konsesjonspliktig miljøfarlig 

virksomhet, 

Ca. 1,1 km 

Hedensby 

panncentral 

Forbrenningsanlegg – konsesjonspliktig miljøfarlig virksomhet Ca. 2 km 

Diverse småindustrier Entreprenører (grave-, sjaktmaskiner), byggentreprenører (lager 

byggmateriale), grossister (el, tele), produksjonslokaler (PR og skiltmateriale) 

Ca. 200-300 m 
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I risikoanalysen for Northvolt vurderes storulykkeanleggene som er lokalisert ca. 8-10 km sørøst for 

Northvolts virksomhetsområde ikke kunne påvirkes av eventuelle ulykker ved Northvolt, eller vice versa. 

Påvirkningen fra Northvolts virksomhet mot de andre virksomhetsområdene som ligger nærmere vurderes 

kun å bli berørt ved spredning av brannrøykgass ved stor brann innen virksomheten i kombinasjon med 

ugunstige metrologiske forhold. På grunn av avstandene på flere hundre meter til andre virksomhetet 

vurderes konsekvensene å være milde, kun med eventuell irritasjon og hosting om personer oppholder seg 

utendørs og i vindretningen (ÅF - Infrastructur AB, 2017). 

11.2.7 Vurdering av risiko - skogbrannfare 

Det vurderes ikke som at nærliggende skogområde er spesielt utsatte for brannårsaker som kan genere en 

skogbrann med spredning til virksomheten. Virksomhetsområdet er avgrenset av brede veier/ledningsgater 

som gir beskyttelse mot brannspredning i tilfelle skogbrann i nærliggende skogområde. For å ytterligere 

minimere risikoen for spredningen av skog og lyngbrann til virksomheten er særlig risikofylte anleggsdeler 

plassert strategisk i forhold til omgivelsene. Den samlede risikoen for at en skogbrann skal kunne påvirke 

virksomheten vurderes derfor som svært lav. 

11.2.8 Vurdering av risiko – Sabotasje og terror 

Virksomheten ble vurdert samlet sett til ikke å være spesielt utsatt for antagonistiske trusler blant annet fordi 

virksomheten mangler enkeltkilder til risiko som kan aktiveres eller manipuleres for å gi stor skade på 

omgivelsene. Virksomhetsområdet er inngjerdet og har inngangskontroll, skallbeskyttelse, overvåkning og 

vakthold, samt høy IT-sikkerhet. Northvolt samarbeider tett med politiet for å øke bevisstheten hos 

personalet for å kunne oppdage avvikende oppførsel og rapportere på observasjoner.  

 
Northvolts Batterifabrikk i Skellefteås risikoreduserende tiltak under driftsfasen (ÅF - Infrastructur AB, 
2017) 
 

• Generelle forebyggende tiltak for å forhindre utslipp av miljøfarlige/etsende stoffer, brannfarlige 

stoffer og kondensert oksygen vil for Northvolt være inngjerdede/dobbeltveggede tanker/flasker, 

overfyllsbeskyttelse, overvåkning, opplæring, vaktordning, tilsyn samt vedlikehold. Generelle 

begrensende tiltak mot samme type utslipp vil for Northvolt være lokalisering innomhus (eller 

utomhus med hensynssoner for brannfarlige væsker og kondensert oksygen), lagring på et tålelig og 

tett underlag, pH/konduktivitetsmålinger i pumpegroper i lokaler samt en overvåket og 

instrumentert avstengningsbar oppsamlingsdam som utgjør sikkerhetsbarriere mot at en ulykke med 

påfølgende utslipp kan nå virksomhetens resipient. 

• Feilaktige/kasserte battericeller som oppkommer i noen av prosesstegene vil lagres i en adskilt 

bygningsdel eller separat bygning med automatisk slukkingssystem og alarm. Dette som følge av at 

sannsynligheten for at skadede celler skal initiere et ulykkesforløp er høyere sammenlignet med 

feilfrie batterier. Lagringen av cellene vil skje på et tålelig og tett underlag med mulighet for å 

håndtere eventuelle utslipp/slukkevann. Ingen brønner eller avløp går direkte til overvannsdammer 

eller resipienten vil benyttes i bygningen.  

• Transporter av råvarer, kjemikalier og ferdig produkt vil for Northvolt skje med tog og lastebil. 

Transportstrømmen vil komme fra vest for anlegget og inn på virksomhetsområdet. 
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Hovedtransportåren inn til anlegget går igjennom et område med lav persontetthet og uten boliger 

eller andre typer av sårbare objekt/miljøverdier.  

• Trafikk inne på virksomhetsområdet vil omfavnes av reduserte fartsgrenser, trafikkregler, skilting, 

snø- og isrydding, vedlikehold av spor og eventuelle sporveksler m.m. Ingen transporter av farlig gods 

vil komme til å skje i umiddelbar nærhet av overvannsdammer eller den avstengte oppsamlingsdam. 

Ferdige produkt vil i hovedsak transporteres ut med lastebil. Northvolt vil vurdere ulike måter å 

forpakke kasserte/feilaktige battericeller slik at disse kan transporteres sikkert.  

• For å forebygge brann og minskning av konsekvensen vil relevante deler av virksomheten ha et 

overvåkningssystem, branncelleinndeling, ATEX-klassifisering8, opplæring, vaktordning og 

opprettholdes av et systematisk brannvernarbeid. Begrensende tiltak er automatisk slukke- og 

brannalarmsystem og separering av miljøfarlige eller potentielt giftige stoffer fra brannfarlige stoffer. 

Virksomheten vil også ha en intern beredskap til alle døgnets tider, alle dager i uka.  

• Ved tilfelle av brann i noen av anleggsdelen/analysert stoff, hvilket kan føre til store mengder 

slukkevann, vil slukkevannet håndteres avhengig av mengde, enten innen bygget eller ved å slippe 

det ut til avstengbare oppsamlingsdammer som utgjør en barriere mot resipienten. I 

oppsamlingsdammen kan det oppsamlede slukkevannet tas prøver av, og om det er nødvendig finnes 

det mulighet for å suge opp vannet for overføring til transport og videre destruksjon. 

Oppsamlingsdammen vil være styrt, overvåket og dimensjonert for å kunne håndtere de 

slukkevannsvolumer som oppstår uten at disse når resipienten. Det kommer også til å sikres at 

systemet for å håndtere slukkevann ikke påvirkes vinterstid av kulde, for eksempel ved at det legger 

seg is på dammen eller at ledninger og rør til og fra tettes av is eller snø. Dermed er risikoen veldig 

liten for at slukkevann kan nå overvannsystemet eller føre til forurensing av vannkilder.  

• Det finns en risiko for økte utslipp til luft om det skjer en skade eller driftsforstyrrelse på 

renseutstyret. Overvåkingssystem, og mulighet til å raskt avbryte virksomheten på en kontrollert og 

sikker måte, vil sikre at konsekvensene av slike skader eller driftsforstyrrelser blir begrensede. 

Tredjeperson vurderes ikke å kunne bli påvirket av slike forstyrrelser.  

• De to mest alvorlige scenarioene som er blitt identifisert (men hensyn til potensiell konsekvens) er 

ukontrollerte utslipp av miljøfarlige stoffer, samt brann i elektrolytten/litiumionbatteriene der 

helseskadelig brannrøyk kan genereres. Utover forebyggende tiltak som har til hensikt å minimere at 

sannsynligheten av at et utslipp skjer, vil virksomheten ha overvåkede systemer for avløp og kjølings 

for å oppdage, isolere, håndtere og sanere søl og utslipp i lokalene og ved omlasting og lagerplasser., 

Søl og utslipp kan da ledes til prosessavløpsrensing ved behov, og om et veldig stort utslipper skjer 

kan det ledes til den avstengbare oppsamlingsdammen.  

• For å minimere risikoen for brann i battericellene eller i elektrolytten vil Northvolt innføre tiltak for 

å minimere sannsynligheten for at en brann inntreffer og konsekvensen av denne. Verken 

virksomhetens egne interne beredskap eller redningstjenesten forventes å kunne gjøre en innsats i 

første ulykkesfase ved ventilering/brann i litiumionbatteriene på grunn av den sammenveide risikoen 

for skader ved varmestråling, helseskadelige gasser samt eventuell gasseksplosjon. I stedet er 

 

8 Eksplosjonsfarlig atmosfære (ATEX) - Arbeidsgiver har ansvar for å verne arbeidstakere, andre personer og materielle 
verdier mot farer som kan oppstå som følge av en eksplosiv atmosfære (ATEX). En egen forskrift regulerer dette 
området; Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer 
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strategien å under ladning og lagring ha tekniske og bygningstekniske system for å detektere 

eventuelle temperaturforhøyninger og ventilering av helseskadelige gasser fra battericellene, å 

separere og minimere antallet battericeller som kan medvirke i et brannforløp, samt ha mulighet til 

å ventilere ut fra battericellene som avgir gass ved behov. Forbyggende tiltak er også å i 

produksjonsprosessen identifisere batterier eller inngående stoffer av dårlig kvalitet/forurensinger 

som kan initiere en brann/ventilering av helseskadelige/brannfarlige gasser i et senere 

produksjonssteg. I kommende prosjektering av bygget utredes om avkjøling med for eksempel 

sprinkler kan brukes for å minimere risikoen for brannspredningen ytterligere i forbindelse med 

litiumionbatteriene i ladingsteget, samt eventuelt også modningsteget. Vannet fra sprinklene kan 

samtidig vaske ned den hydrogenfluorid som ventileres ut fra cellene til fluorhydrogenoksygen for å 

kunne håndtere utslippet på den måten i stedet for å fore eksempel naturalisere med kalk.  

 
Identifiserte risikoforhold og risikoreduserende tiltak under anleggsfasen (ÅF - Infrastructur AB, 2017) 
 
Det finns alltid en generell risiko ved bygge- og anleggsprosjekter. Utslipp av hydraulikkolje, diesel etc. kan 

skje, samt at det er risiko forbundet med sprenging, brannspredning osv. Anleggsarbeidet for Northvolt ble 

vurdert i stort å være relativt likt andre bygge- eller anleggsprosjekter, og det er ingen grunn til å tro at det 

skal være annerledes for et potensielt anlegg ved Støleheia. 

Den største forskjellen fra andre anleggsprosjekt er for Nortvolt hovedsakelig størrelsen på fabrikken og 

planer om eventuelt å bruke massivt tre som bygningsmateriale i hovedkonstruksjonen, yttervegger, yttertak 

mm. hvilket kan innebære at brannrisikoen er noe høyere enn ved bruk av for eksempel betong. Dette gjelder 

kun under tiden i anleggsfasen der trematerialet ikke ennå har blitt behandlet med brannvernsmiddel knyttet 

til overflatebehandling, brannvernsfare og bekledningsskiver og lignende. Risiko forbundet med anleggsfasen 

av planlagt virksomhet vil håndteres slik at eventuell påvirkning på omgivelsene blir minimert, blant annet 

ved løpende gjennomføring av miljø- og arbeidsmiljøkontroller som har til hensikt å sikre at entreprenøren 

oppfyller de miljøkrav som stilles.  

For å minimere brannrisiko må det finnes et brannvernarbeid under anleggsfase. Eventuelle trusler eller 

sabotasjeforsøk håndteres gjennom overvåkning og stengte byggeplasser der kun personer med tillatelse 

kan oppholde seg. Det vurderes videre som at konsekvenser for eventuelle utslipp, branner osv. i 

anleggsfasen kan utvikle seg til alvorlige miljøkonsekvenser av eventuelle utslipp, branner osv. eller kan 

påvirke tredjeperson utenfor anleggsområdet. Majoriteten av de tenkbare utslippene kan håndteres 

gjennom sanering og lav miljø- og personpåvirkning, samt kontraktsvilkår og oppfølgning av entreprenør. Det 

vurderes samlet sett som at risikoen for ulykker under anleggsfasen er lav. 
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ÅF Infrastructurs samlede vurdering av miljø og personrisiko for Northvoltsanlegg i Skellefteå (ÅF - 
Infrastructur AB, 2017) 
 
Sannsynligheten vurderes å være lav for at dominoeffekter skal kunne inntreffe med alvorlige konsekvenser 

fra virksomheter til omgivelsene eller fra omgivelsen til virksomheter. Påvirkningen på virksomheten fra farlig 

godstransporter vurderes å være lav på grunn av avstanden til farlig godsleder på veg 372 (200 meter) og 

Skelleftebanen (800 meter). 

Innenfor virksomhetsområdet vurderes risikofaktorene å være lave for de forhold som er knyttet til 

klimaforandringene og deres påvirkning på styrtregn, ras – og skred osv. I vedlegget til miljørisikoanalysen 

gis en vurdert indikering på det tekniske sikkerhetsnivået hos virksomheten, og ingen uakseptable 

risikoforhold har blitt identifisert.   

Sikringstiltak som har blitt utarbeidet i samarbeid med Northvolt bidrar til å minske sannsynligheten og 

konsekvensen av de identifiserte scenarioene. Råvarene og kjemikaliene som virksomheten transporter og 

håndterer er i all hovedsak i fast eller flytende form ved romtemperatur. Dette innebærer at risiko som følge 

av transport, lagring, håndtering og sanering kan håndteres relativt enkelt med konvensjonelle teknikker og 

sikringstiltak.  

Farlig godstrafikk i nærområdet vil naturlignok øke som følge av etableringen, men vurderes å være på et 

akseptabelt nivå som følge av at den nærmeste omgivelsen ikke anses å ha den type miljøverdier og 

bebyggelse som skal omfattes av spesielle beskyttelsesvern eller sikringstiltak ved fysisk planlegging. 

Miljødirektoratets kartverktøy Naturbase er planområdet i Støleheia heller ikke underlagt beskyttelsesvern 

av noen form, det er dog registret et flertall arter av nasjonal interesse i området. 

Det største teoretiske konsekvensområde og alvorlighetsgraden for tredjeperson vurderes å være den 

helseskadelige brannrøyken som en ukontrollert brann i elektrolytten eller litiumionbatteriene kan føre til. 

Eventuell helsepåvirkning vurderes kun å skje innen eller i nær tilknytning til virksomhetsområder der 

mennesker som regel ikke oppholder seg i større antall, og der det vurderes å være gode forutsetninger for 

å oppdage eller rømme unna brannrøyk. At tredjeperson skulle bli rammet ved eventuelle ulykker ved 

virksomheten vurderes som usannsynlig på grunn av virksomhetens plassering, samt de sikkerhetsbarrierene 

som vil finnes ved virksomheten. Det vurderes også som usannsynlig at utslipp av miljøfarlig/etsende stoffer 

eller forurenset slukkevann vil kunne påvirke resipienten. Forebyggende og begrensende tiltak vil også finnes 

i transport og lastingssteget av kjemikalene samt i relevante prosessteg. Som en siste sikringsbarriere mot 

resipienten vil en styrt og overvåket, avstengbar oppsamlingsadam finnes. Etableringen av virksomheten 

øker risikobildet relativt andre alternativ som har blitt utredet som mulig lokalisering men ettersom risikoen 

for den planlagte virksomheten vurderes å være lavere kan risikobildet anses å være akseptabelt.  

 

 




