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 Innspill til foreløpige hensynssoner 

Sammendrag/konklusjon 

Da teknologi og detaljer ikke er kjent kan ikke en detaljert risikoanalyse (QRA) av nødvendige 

sikkerhetsavstander gjennomføres på dette stadiet i planleggingen. En kvalitativ vurdering er derfor utført for 

hydrogen- og biogassanlegg: 

Hydrogen anlegg: 

Indre sone 

• Anslått foreløpig omfang av indre sone 50 meter. 

Midtre sone 

• Anslått foreløpig omfang av midtre sone 60 meter 

Ytre sone 

• Anslått foreløpig omfang av ytre sone 80 meter 

 

Biogassanlegg:  

Indre sone: 

• Anslått foreløpig omfang av indre sone 10 meter. 

Midtre og Ytre soner: 

Anslått foreløpig omfang av midtre sone 40 meter 

Konklusjon: 

Endelige hensynssoner vil fremkomme av QRA som planlegges gjennomført når detaljert prosjektering er 

klar. 
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1 Hensikt og bakgrunn 

1.1 Bakgrunn 

Nedre Romerike Vann og Avløp (NRVA) har planer om å benytte biogass som kilde til produksjon av 

Hydrogen.  

I henhold til DSBs temaveiledning “Retningslinjer for kvantitative risikovurderinger for anlegg som håndterer 

farlig stoff” (Ref. /1/) skal det vurderes om det er behov for å fastsette arealmessige begrensninger rundt 

virksomheter som håndterer farlig stoff.  

Formålet med slike arealmessige begrensninger er å ivareta sikkerhet for omgivelsene. Dette vurderes 

normalt med bakgrunn i en kvantitativ risikovurdering (QRA).  En QRA vil alltid være nødvendig å utarbeide 

for en Storulykkevirksomhet før den får tillatelse til å starte bygging, krav til QRA er gitt i ref. /1/. 

Figuren under viser skjematisk hvilke aktiviteter som er tillatt i de forskjellige hensynssonene, der 

virksomheten selv er plassert i den indre hensynssonen. 

 

 

Figur 1-1 Definisjon av hensynssoner 
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1.2 Arealmessige begrensninger – hensynssoner 

Ved behov for arealmessige begrensninger gjøres dette gjennom fastsetting av hensynssoner jf. plan- og 

bygningsloven. For å gi en bedre styring av risikonivået ved omgivelsene rundt anlegg som håndterer farlig 

stoff, har DSB innført risikokonturer som definerer tre soner; indre hensynssone, midtre hensynssone og ytre 

hensynssone. Innenfor disse sonene kan det gis bestemmelser om hvilke tiltak eller type aktiviteter og 

objekter som er tillatt/ikke tillatt. I henhold til DSBs temaveiledning gjelder i utgangspunktet følgende 

restriksjoner: 

 

Figur 1-2 Restriksjoner for etablering av nye tiltak 

 

1.3 Hensikt med vurderingen 

Det er gjennomført en egen fareidentifikasjon (Ref. /2/) der det er gitt en kort beskrivelse av 

hydrogenanlegget og av relevante farer. Basert på identifiserte farer i fareidentifikasjonen er det gjort en 

innledende vurdering rundt forventede hensynssoner for anlegget. Denne rapporten oppsummerer dette. 

1.4 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er lagt til grunn i vurderingen: 

• Den er overordnet og kvalitativ. 

• Den i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 

• Den tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning) 

• Den omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 
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2 Beskrivelse av anlegget og området 

Det henvises til beskrivelsen gitt i rapport fra fareidentifikasjon. 

3 Overordnet kvalitative vurderinger / sammenligning med andre anlegg 

For å fastsette arealmessige begrensninger / hensynssoner rundt et anlegg må det etableres risikokonturer 

ved å gjennomføre en kvantitativ risikovurdering (QRA) i henhold til retningslinjer gitt av DSB. (Ref. /1/). 

Planleggingen av hydrogenanlegget er i en så tidlig fase at en ikke er i stand til å kunne gjøre en QRA i 

henhold til DSB forventinger for å sette de endelige geografiske utstrekningene for de forskjellige 

hensynssonene rundt anlegget. Vurderinger av hensynssoner er derfor foreløpig basert på risikovurderinger 

og hensynssoner for tilsvarende anlegg for hydrogen og biogass.   

3.1 Sammenligning med andre hydrogenanlegg 

Tabell 1 presenterer hensynssonevurderingen fra ulike studier, både fra tilgjengelige offentlige kilder og 

Norconsults erfaringer fra lignende prosjekter. Det planlagte NRVA-hydrogenanlegget sammenlignes 

deretter med særegenhetene for anleggene beskrevet i Tabell 1. 

I dokumentet "Sikkerhetsavstander fra H2 fyllestasjoner for lette kjøretøyer" (Ref. /3/) er risiko og omfang av 

hensynssoner for H2 anlegg beskrevet. Fyllestasjonene som er vurdert er sammenlignbare med det 

planlagte H2 anlegget: 

• Produksjonskompressor (300 barg) 

o Største mengde som kan slippe ut er 1 kg H2 

• Fyllekompressor (450 barg, 167 kg/time produksjon) 

o Største mengde som kan slippe ut 120 kg H2 om isoleringsventil til lagertank feiler 

• Lagertank 450 barg, 120 kg H2 

o Største mengde som kan slippe ut 120 kg H2 

De forskjellige konsekvensene som er vurdert og analysert i de ulike risikoanalysene fra Tabell 1 er gitt i 

listen under: 

• Jetbrann, forventet ivaretatt av brannvegg 

• Flashbrann, ingen dødelige bidrag 

• Gasseksplosjon
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Tabell 1 Sikkerhetsavstander (hensynssoner) fra sammenligning hydrogenanlegg prosjekter  

 

Beskrivelse 

Hensynssoner (m) 

Kommentarer i forhold til NRVA anlegget  
Prosjekt 

Indre sone 
Midtre 
sone 

Ytre  
sone 

fyllestasjon for lette kjøretøy- 

DSB anbefalt eksempel: 

" Vedlegg 6-Sikkerhetsavstander fra 
H2 fyllestasjoner for lette kjøretøyer" 
(ref./3/) 

Produksjon 5 kg/t, 220 kg hydrogen lagret. 63 85 100 
Større produksjon og mengde ved dette anlegget 

Produksjon 5 kg/t, 1220 kg hydrogen lagret på stasjonen (500 
kg ved 500 bar, og 500 kg ved 950 bar). 64 86 100 

Større produksjon og mengde ved dette anlegget, 
men lavere trykk 

Produksjon 5 kg/t, 1220 kg hydrogen lagret på stasjonen (500 
kg ved 500 bar, og 500 kg ved 950 bar). 

Eksplosjonskonsekvensene økte på grunn av flere 
hydrogentanker. 

85 99 100 

Større produksjon og mengde ved dette anlegget, 
men lavere trykk 

Produksjon 5 kg/t, 2220 kg hydrogen lagret på stasjonen (1000 
kg ved 500 bar og 1000 kg ved 950 bar). 65 86 100 

Større produksjon og mengde ved dette anlegget, 
men lavere trykk 

Produksjon 5 kg/t, 2220 kg hydrogen lagret på stasjonen (1000 
kg ved 500 bar, og 1000 kg ved 950 bar) 

Eksplosjonskonsekvensene økte på grunn av flere 
hydrogentanker. 

96 117 118 

Større produksjon og mengde ved dette anlegget, 
men lavere trykk 

Anlegg A - hydrogenproduksjon, 
kompresjon, fylling og lagring 
(Referanse ikke oppgitt) 

Produksjon 30 kg/t, opptil 6000 kg hydrogen lagres på stedet 

Fire lagringsbeholdere med 500 kg hver og fire 
lagringsbeholdere med hver 1000 kg Hydrogen ved et 
lagringstrykk på 450 bar. 

~25 40 55 

Større produksjon og mengde ved dette anlegget, 
lignende trykk 

Anlegg B - hydrogenproduksjon, 
kompresjon, lagring og fyllestasjon 
(Referanse ikke oppgitt) 

Produksjon 100 kg / t, opptil 10 000 kg hydrogen lagres på 
stedet. 

Hver 40 fots oppbevaringsbeholder rommer 1000 kg ved 380 
bar. 

45 55 65 

Større produksjon og mengde ved dette anlegget, 
men høyere trykk 
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Beskrivelse 

Hensynssoner (m) 

Kommentarer i forhold til NRVA anlegget  
Prosjekt 

Indre sone 
Midtre 
sone 

Ytre  
sone 

Anlegg C- lagring av 
hydrogenbeholdere (referanse ikke 
oppgitt) 

10 000 kg hydrogen lagret ved 380 bar. 

NA 40 70 

Større lagret mengde ved dette anlegget, med 
høyere trykk 

 

Kommentarer til informasjonen i Tabell 1: 

• Selv om mengden av hydrogen lagret i anlegget fra rapport /3/ er betydelig mindre enn de andre hydrogenanleggene fra Tabell 1, 

viser hensynssonene betydelig større avstander sammenlignet med andre anlegg (A, B og C). Årsaken er at studien i ref /3/ har 

brukt en probit for eksplosjonsdødelighet hvor 74 mbar overtrykkseffekt representerer 50 % sannsynlighet for død, fra tidligere DSB-

retningslinje i 2017 /4/. For den korte varigheten av trykkbølger fra uavgrensede eksplosjoner, spesielt hydrogeneksplosjoner, er 

dette kriteriet altfor konservativt. 

 

• For å få et mer forventningsrett estimat for risiko ved deflagrasjon/detonasjon er tålegrensene ved eksplosjon oppdatert i DSB-

veiledningsrapporten fra 2021 /1/. Terskelverdi for 50 % dødelighet ved eksplosjon satt til 400 mbar. Dette har en signifikant 

påvirkning på de beregnede hensynssoneneavstandene. 

 

• Når det gjelder å formidle omfanget av en eksplosjonsulykke i forbindelse med terskelverdier for 50 % dødelighet, vises det t il at 

størrelsen på området med knuste vinduer vil gi et inntrykk av ulykkens omfang, men sonen med 50 % dødelighet vil være betydelig 

mindre. Motsatt vil arealet som omfattes av ulykken være betydelig større enn arealet innenfor 50 %-terskelen for dødelighet. 

 

• Videre, i anlegg C, er det ingen fylleoperasjon for containere, derfor er lekkasjerisikoen lavere, og den bidrar kun til midtre og ytre 

sone. 
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Utstrekning av sikkerhetsavstandene basert på Norconsults erfaring (anlegg A, B og C) i henhold til de nye 

kriteriene for eksplosjonsrisiko /1/, er: 

o Indre sone 25 - 45 meter 

o Midtre sone 40 - 55 meter 

Ytre sone 55 - 70 meter 

Da det planlagte H2 anlegget til NRVA vil inneholde mer H2 og vil ha flere lekkasjepunkter (øker 

sannsynlighet for lekkasje) så forventer vi at H2 anleggets avstander vil være litt lengre enn de som 

fremkommer i resultatet til de andre anleggene (A, B og C). 

Vurderingene som er utført i rapporten /3/ viser at det er kompressor som gir størst bidrag til utstrekning av 

hensynssoner, volum av lagertanker påvirker utstrekning av hensynssoner mindre. Det er derfor viktig i 

eventuelle detaljert beregninger av sikkerhetsavstander at risiko fra kompressor vurderes nærmere. 

3.2 Sammenligning med andre biogassanlegg 

Tabell 2 presenterer hensynssonevurderingen fra ulike studier fra Norconsults erfaringer av lignende 

prosjekter. Det planlagte NRA-anlegget sammenlignes deretter med anleggene beskrevet i Tabell 2. 

For øyeblikket har vi ikke detaljert informasjon fra biogassprosessen, men følgende data er tilgjengelig: 

NRA biogassanlegg produksjon trykk 100 -200 mbar 

Metaninnholdet er 62 – 65 % 

Maks produksjonskapasitet 900 Nm3/t 

 

Tabell 2- Sikkerhetsavstander (hensynssoner) fra en annen biogassanlegg prosjekt 

Prosjekt Beskrivelse Hensynssoner (m) 

Indre 
sone 

Midtre 
sone 

Ytre 
sone 

Biogassanlegg (A) -  
Komprimert biogass 
(CBG) 
 
(referanse ikke oppgitt) 

Produksjon trykk: 25 mbar  
Lagring trykk: 250 bar  
Fylling trykk: 200 bar  
Metaninnhold ved produksjon: 62 % 
Metaninnhold ved lagring og fylling: 
100% 
Produksjon rate: 1200 Nm3/hr 
 

20 50 70 

 

Kommentarer til den presenterte informasjonen i Tabell 2: 

• Omfanget av hensynssonen i biogassanlegg A er mest påvirket av høytrykksmetangassprosessen 

og -lagring, som bidrar til høyere risiko 
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4 Estimat på hensynssoner 

Da teknologi og detaljer ikke er kjent for biogass- og hydrogenanlegget, kan en detaljert risikoanalyse (QRA) 

av nødvendige sikkerhetsavstander ikke gjennomføres på dette stadiet i planleggingen. Det er derfor foretatt 

en kvalitativ vurdering. 

4.1 Hydrogenanlegg 

I vurderingen av H2-anleggets sikkerhetsavstander er det lagt mest vekt på resultatene i Norconsults 

erfaringer fra tilsvarende prosjekter da dette er basert på sammenlignbare anleggskomponenter og ny DSB-

retningslinje /1/.  

Indre sone 

Indre sone på 25-45 meter. Dette er i all hovedsak inne på virksomhetens eget område. 

Anslått foreløpig omfang av indre sone 50 meter. 

Midtre sone 

Midtre sone på 40 - 55 meter dekker større deler av anlegget. Dette er en sone hvor faste arbeidsplasser for 

andre virksomheter innenfor industri- og kontorvirksomhet kan etableres samt offentlig vei, jernbane og 

lignende. 

Anslått foreløpig omfang av midtre sone 60 meter 

Ytre sone 

Ytre sone på 55-70 meter kommer i all hovedsak utenfor virksomhetens område. I denne sonen er det tillatt 

med tiltak for bruk av den allmenne befolkningen, herunder butikker, mindre overnattinger og offentlig 

ferdsel. Det planlagte anlegget er delvis sammenlignbart med anlegget som er vurdert i tabell 1 vurderer at 

sikkerhetsavstand (ytre hensynssone) vil være over 70 meter ut fra at anlegget har større mengde H2. 

Detaljerte beregninger (QRA) må utføres for å verifisere sikkerhetsavstand. 

Anslått foreløpig omfang av ytre sone 80 meter 

4.2 Biogassanlegg 

Prosessen og detaljene for driften av NRVA biogassanlegg på dette stadiet av prosjektet, indikerer kun 

lavtrykksgassproduksjon og -lagring, og en metanrørledning til hydrogenproduksjonsanlegget. Derfor vil det 

ha kortere hensyn soner avstander sammenlignet med CBG biogassanlegg fra Tabell 2 siden det ikke er 

høytrykks metanlager og rørledninger.  

De foreløpige hensynssonene for biogassanlegget kan defineres som: 

Indre sone: 

• Anslått foreløpig omfang av indre sone 10 meter. 

Midtre og Ytre soner: 

Anslått foreløpig omfang av midtre sone 40 meter 
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5 Konklusjon 

De endelige hensynssonene vil være avhengig av vær- og vindforhold, endelig layout for de enkelte 

komponentene og sikkerhetstiltak som besluttes i løpet av detaljeringen av prosjektet. Anslåtte utstrekninger 

som vist over gjør at en vurderer at det vil være mulig å etablere biogass og hydrogenanlegget på NRVA sitt 

område. 

Det sterkeste anbefales å gjøre QRA-vurdering senere i prosjektet for å ha realistiske hensynssoner for 

biogass og hydrogen anlegg. 
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