
 

 

GreenH AS 

Detaljregulering hydrogenanlegg, Langstranda 
Plan ID: 2021011 - ROS-analyse 

  
 

Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-24   Versjon: D02   Dato: 2022-02-17 

 

  
 



Detaljregulering hydrogenanlegg, Langstranda 

 
Plan ID: 2021011 - ROS-analyse 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-24   Versjon: D02 

  

2022-02-17  |  Side 2 av 40  

Oppdragsgiver: GreenH AS 

Oppdragsgivers kontaktperson: Espen Lied og Thomas Strømme-Larsen 

Rådgiver: Norconsult AS, Apotekergaten 14, NO-3187 Horten 

Oppdragsleder: Eystein Kalhovde 

Fagansvarlig: Kevin Medby 

Andre nøkkelpersoner: Gøran Antonsen, Tore Andre Hermansen, Ann Kristin Årskog Vikhagen, Arne Lothe, 

Geirmund Vislie (Gexcon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D02 2022-02-17 Endelig utgave til godkjenning hos oppdragsgiver KHMe ToAHe EKA 

D01 2022-02-06 Til kundens godkjenning KHMe ToaHe EKA 

A01 2022-01-04 For fagkontroll KHMe   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Detaljregulering hydrogenanlegg, Langstranda 

 
Plan ID: 2021011 - ROS-analyse 
Oppdragsnr.: 52105684   Dokumentnr.: 002-24   Versjon: D02 

  

2022-02-17  |  Side 3 av 40  

 Sammendrag 

I forbindelse med detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg Langstranda er det utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til kravene som fremgår i plan- og bygningsloven og krav til 

samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Denne analysen etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-

analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). 

Gjennom reguleringsplanen legges det til rette for etablering av hydrogenproduksjonsanlegg, et anlegg som 

vil være underlagt storulykkeforksriften og i seg selv har en iboende sårbarhet for at det kan inntreffe 

alvorlige hendelser ved anlegget. Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet i analysen 

og forutsatt fulgt, som moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Ustabil grunn 

• Havnivåstigning og bølgepåvirkning 

• Ekstremnedbør 

• Brann/ eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 

• Trafikkforhold 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

• Slokkevann for brannvesenet 

• Sårbare bygg 

• Tilsiktede handlinger 

• Belysning fra anlegget 

• Birdstrike 

• Skipstrafikk 

Av disse fremsto planområdet som svært sårbart for brann og eksplosjon og moderat sårbart for hendelser 

knyttet til skipstrafikk og det ble derfor utført en risikoanalyse.  Analysen av de to hendelsene større 

eksplosjon i hydrogenanlegget og sammenstøt mellom ferje og fritidsbåt, viste akseptabel risiko der 

ytterliggere tiltak er vurdert.  Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak 

som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 

dette planområdet, og fremgår av tabellen under. 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Sterk vind Lokale vindforhold må hensyntas særskilt i videre detaljprosjektering.  

Høyderestriksjoner knyttet 

til hinderflater lufthavn 

Dette vil være rammebetingelser for utbyggingen og videre detalj 

prosjektering. Det etableres planbestemmelse med følgende innhold: Det 

må ikke etableres bygg, tilbygg, anlegg (tårn, tanker, m.v.) eller 

oppankrede skip som gjennomtrenger hinderflatene i restriksjonsplanene 

for dagens og nye Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran 

innenfor sideflaten av hensyn til flysikkerheten. 

Elektromagnetiske 

forstyrrelser på 

flynavigasjons-

installasjoner og GPS-

signaler 

Tiltakshaver må gjennom egen utredning forsikre seg om at de tekniske 

installasjonene i det nye hydrogenanlegget samt installasjon av andre 

elektromagnetiske støykilder i planområdet ikke vil forstyrre 

flynavigasjonsinstallasjoner og GPS-signaler 

på Bodø lufthavn.  

Lokalstabilitet Endelige vurderinger og undersøkelser angående lokalstabilitet og 

fundamenteringsmetode for hydrogenanlegget på tomten, er på dette 
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tidspunktet av arbeidet ikke ferdigstilt og konkludert. Det vil derfor bli utført 

geoteknisk detaljprosjektering i den neste fasen av prosjektet, herunder 

ytterligere undersøkelser knyttet til fundamenteringsmetode for anlegget. 

Brann/ eksplosjon  Gjennom planen etableres hensynsoner med tilhørende bestemmelser.  

I videre detaljprosjektering gjennomføre en beredskapsanalyse, herunder 

invitere lokale nødetater og Avinor med i arbeidet.  

Implementere ytterliggere risikoreduserende tiltak som identifiseres 

gjennom det videre arbeidet med fullstendig QRA for anlegget. 

Vurdere behov etablering av sikkerhetssone rundt fartøyet under bunkring, 

og evt. installere nye sjømerker i hovedleden slik at passerende båter vet 

hvor sonen går. 

Slokkevann Før igangsettelsestillatelse kan gis skal foreligge godkjente detaljplaner for 

kommunalteknisk anlegg, herunder dokumentasjon av tilstrekkelig vann til 

brannslukking. Dette må avklares i den videre detaljprosjekteringen, og 

nødvendige tiltak for å øke kapasiteten til området enten på ledningsnettet 

eller ved å etablere buffertank for brannvann på anlegget. I tillegg vil det 

være mulig å etablere sjøvann som en del av slukkeberedskapen, dette 

må vurderes i brannkonsept for anlegget. Det bemerkes at dersom 

sjøvann skal inngå som en del av brannvannskapasiteten i området må 

det være i dialog med Salten Brann IKS og det må legges til rette for 

ivaretakelse av HMS for mannskaper ved bruk av sjøvann. 

Sårbare bygg Når det i de videre fasene skal gjennomføres beredskapsanalyser og 

etableres en beredskap knyttet til anlegget vil disse lokasjonen bli 

hensyntatt i det arbeidet. 

Belysning for anlegget Det bør vurderes å utarbeide en belysningsplan og krav om at lys på 

anlegget og på skip som ligger til kai skal være installert på en måte som 

hensyntar blendingsfare for flytrafikken til Bodø lufthavn. 

Skipstrafikk I de videre arbeidene vurdere behov for forbedret oppmerking av grunner 

utenfor Langstranda og en eventuell justering av lokasjon for de flytende 

merkene som i dag er satt opp etter ønske fra los som tar inn fartøyene til 

Nordland betong slik at disse ikke kommer i veien for manøvrering til/ fra 

GreenH sin kommende kai.  

Vurdere å gjennomføre en spesifikk risikovurdering av trafikkmønster til og 

fra kai og herunder identifisere behov for ytterligere tiltak.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved 

all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- 

og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle 

risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i 

planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser 

om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap." 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) gir sikkerhetskrav til naturpåkjenninger (TEK 17 § 7-1 til § 7-4), og det er gitt et 

generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot 

fremtidige naturpåkjenninger. Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» 

(rev. 2014) krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter 

krav om sikkerhet mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt 

over styrende dokumenter i kapittel 1.4. 

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle 

planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med fremtidig 

utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen. 

1.2 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 

• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

• Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  

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

• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle forhold 

som har betydning utover anleggsområdet avdekkes.  

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 

1.3 Begreper og forkortelser 

Tabell 1 - Oversikt over begreper og forkortelser 

Uttrykk Beskrivelse 

Fare Forhold som kan føre til en uønsket hendelse 

Konsekvens Tap av verdier som følge av en uønsket hendelse 

Risiko Usikkerhet knyttet til om en uønsket hendelse vil inntreffe og hvilke 

konsekvenser den kan få 

Risikoanalyse Systematisk framgangsmåte for å beskrive risiko 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en uønsket 

hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak og 

konsekvensreduserende tiltak 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å 

ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 

påkjenninger 

Sannsynlighet Hvor trolig det er at en hendelse vil inntreffe 
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Uttrykk Beskrivelse 

Sårbarhet Analyseobjektets manglende evne til å motstå uønskede hendelser eller 

varige påkjenninger, samt å opprettholde eller gjenoppta sin funksjon etterpå 

Uønsket hendelse Hendelse som kan medføre tap av verdier 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SVV Statens vegvesen 

DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

 

1.4 Styrende dokumenter 

Under vises en oversikt over styrende dokumenter som er grunnlag for denne ROS-analysen.  

Tabell 2 - Styrende dokumenter 

Ref. Tittel Dato Utgiver 

1.4.1 NS 5814:2021 Krav til risikovurderinger 2021 Standard Norge 

1.4.2 Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven) 

2008 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

1.4.3 Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-19-

840 

2017 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

1.4.4 Veiledning om tekniske krav til byggverk  2017 Direktoratet for byggkvalitet 

1.4.5 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.6 Storulykkeforskriften 2016 Justis- og 

beredskapsdepartementet 

1.4.7 Forskrift om strålevern og bruk av stråling 2016 Helse- og 

omsorgsdepartementet 

1.4.8 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 2017 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.9 NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare 

i arealplanar, revidert 22. mai 2014  

2014 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.4.10 Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 

innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven 

2010 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.4.11 Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning 

2018 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

 

1.5 Grunnlagsdokumentasjon 

Under vises en oversikt over grunnlagsdokumenter som er benyttet i arbeidet med denne ROS-analysen  

Tabell 3 - Grunnlagsdokumentasjon 

Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.1 52105684 - 33 - Planbeskrivelse Februar 

2022 

Norconsult på oppdrag for 

GreenH 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.2 52105684 - 12 – Generell plantegning prosessanlegg 

og kai 

 Norconsult på oppdrag for 

GreenH 

1.5.3 52105684 - 21 – KU Trafikkanalyse Hydrogenfabrikk 

Bodø, versjon J02 

23.12.21 Norconsult på oppdrag for 

GreenH 

1.5.4 52105684 - 22 – Flom-, havnivå og bølgeanalyse med 

egnethet for kai, Langstranda, Bodø, versjon D03 

25.01.22 Norconsult på oppdrag for 

GreenH 

1.5.5 52105684 – 002-22 – Analyse av grunnforhold, 

stabilitet og setningsforløp, versjon D03 

20.01.22 Norconsult på oppdrag for 

GreenH 

1.5.6 Preliminary QRA, Bodø H2 Project   

(Gexcon-21-101490-RA-02, rev.:01) 

07.01.22 GEXCON på oppdrag for 

GreenH 

1.5.7 Bodø kommune - Reguleringsplaner - 

Detaljreguleringsplan for hydrogenanlegg Langstranda 

- Varsel om oppstart av planarbeid - Gbnr 138/4749 

med flere - Uttalelse fra Avinor 

24.11.21 Avinor 

1.5.8 Klimaprofil Nordland Januar 

2021 

Norsk klimaservicesenter 

1.5.9 NVE-veileder Nr. 1/2019 Vurdering av områdestabilitet 

ved arealplanlegging og utbygging i områder med 

kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. 

2019 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.10 Sikkerhet mot skred i bratt terreng. 

Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak. 

2020 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.11 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 

NVEs saksområder i arealplanlegging - Grunnlag for 

innsigelse. 

2017 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

1.5.12 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaks-

behandling. Rundskriv H-5/18 

2018 Kommunal- og 

moderniserings-

departementet 

1.5.13 StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging 2012 Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet 

1.5.14 Bebyggelse nær høyspenningsanlegg  2017 Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet 

1.5.15 Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i 

kommunal planlegging 

2016 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap  

1.5.16 Sea Level Change for Norway 2015 Kartverket, 

Nansensenteret og 

Bjerknessenteret  

1.5.17 Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 2015 Klimatilpasning Norge 

1.5.18 Klimahjelperen 2015 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.5.19 Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen - 

Veiledning 

2017 Mattilsynet m.fl 

1.5.20 Trusselvurdering 2021 Politiets 

sikkerhetstjeneste 

1.5.21 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering av 

sikkerhetsutfordringer 

2021 Etterretningstjenesten 
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato  Utgiver 

1.5.22 Temaveiledning: Sikkerheten rundt anlegg som 

håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og 

eksplosjonsfarlige stoffer.  

Kriterier for akseptabel risiko 

2013 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.5.23 Veiledning til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av 

brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt 

utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen 

(forskrift om håndtering av farlig stoff) 

2017  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.5.24 Temaveiledning om innhenting av samtykke (forskrift 

om håndtering av farlig stoff § 17) 

2016 Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap 

1.5.25 Klimapåslag for korttidsnedbør  

Anbefalte verdier for Norge 

2019 Norsk Klimaservicesenter 

1.5.26 Offisielle kartdatabaser og statistikk  Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 

beredskap, Norges 

vassdrags- og 

energidirektorat, Norges 

geologiske undersøkelse, 

Statens vegvesen, 

Miljødirektoratet, 

Direktoratet for strålevern 

og atomsikkerhet, 

Riksantikvaren, Statens 

kartverk, m.fl. 

 

 

1.6 Gjennomførte møter i analyseprosessen 

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan og tilhørende ROS-analyse har det vært avholdt møter med 

eksterne aktører, følgende møter har blitt gjennomført: 

Møtedato Deltakere fra 

06.12.2021 Widerøe, GreenH 

21.12.2021 Avinor, GreenH, Gexcon, Norconsult 

10.01.2022 Salten Brann IKS, GreenH, Norconsult   

20.01.2022 Avinor, GreenH, Gexcon, Norconsult, (oppfølgende møte) 

10.02.2022 Kystverket, GreenH, Norconsult 
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2 Om analyseobjektet 

2.1 Beskrivelse av analyseområdet 

Planområdet ligger i industriområdet på Langstranda sørvest for bykjernen, rett nord for rullebanen i 

tilknytning til Bodø lufthavn og nært innseilingsleia til Bodø havn, se figur under. 

 

Figur 1: Omtrentlig plassering av hydrogenanlegget er markert med rødt. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av 
Norconsult AS 2021. 

Varslet planområde er vist på kartskissen nedenfor og utgjør cirka 107 daa. Som det vil fremgå under 

beskrivelse av planforslaget så er den endelige planavgrensningen justert ift. faktisk behov.   

http://www.kommunekart.com/
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Figur 2:  Planavgrensning. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS 2021 

Området som hydrogenanlegget med kaianlegg tenkes plassert utgjør et relativt nytt utvinnet areal. Området 

er et sjøareal som ble fylt ut i 2016-17 med tunnelmasser fra drivingen av Bodøtunnelen i tilknytning til ny 

trase for RV80. Utfyllingsområder har ingen særskilt bruk i dag, foruten at det er benyttet til lagring av 

masser, biler og utstyr. 

Planområdet ligger i en samling av industritomter i enden av Langstranda, med havet mot nord og vest og 

industriområder og Bodø flyplass mot sør. Industriområdet strekker seg mot øst, til det treffer boligområder. 

Industriområdet består av ulike virksomheter som blant annet Widerøe, Volvo Maskin og anleggsfirmaer. Øst 

for planområdet ligger det også en større betongfabrikk.  

 

2.2 Planlagt tiltak 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler etablering av et 

produksjonsanlegg for grønt hydrogen, inklusive kai og bunkringsanlegg.  Produksjonsprosessen innebære å 

spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen (vannelektrolyse).  

Utnyttelse og byggehøyder vil ligge innenfor det som allerede er avklart i gjeldene reguleringsplan. Det vil si 

inntil 15.000 m2 (BRA) og en byggehøyde på kote +22.0. Det vil bli åpnet for at tanker, tårn, etc. med 

begrenset utstrekning kan ha en noe høyere byggehøyde. 

Området vil utvikles i en to trinns prosess, der første trinn er bearbeidelse av dagens utfylte nivå slik at den 

blir klargjort for etablering av industri på området. Når tomt er opparbeidet og klargjort for etablering av 

industri vil hydrogenanlegget etableres. 

Det er utarbeidet foreløpig situasjonsplan og 3d-fremstilling av et anlegg for produksjon av hydrogen med kai 

fasiliteter, se Figur 3 og Figur 4.   

http://www.kommunekart.com/
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Figur 3- Situasjonsplan for planlagt hydrogenanlegg med kai fasiliteter. Storulykkeanlegget er plassert i det rosa farget 
feltet. Norconsult AS 2022. 
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Figur 4- 3D-illustrasjon av konseptet. Norconsult AS 2022. 

Fabrikken skal produsere hydrogen med bunkring direkte til ferger/skip via tankanlegg på området. Kaien 

planlegges i en lengde slik at den har kapasitet til å ta imot ferger/skip på opptil 100 m. lengde. Fabrikken vil 

også kunne levere hydrogen på land-side, for distribusjon i lagertanker på bil. Både fabrikken og 

bunkringskaien vil være et begrenset område, med gjerder og sikkerhetsporter. Produksjon ved anlegget vil 

hovedsakelig foregå innendørs i bygg hvorpå hydrogen lagres i tanker utendørs. 

Det vil være kontinuerlig drift av anlegget, som vil være bemannet med arbeidsskift til enhver tid. 

Produksjonen justeres opp og ned basert på etterspørsel. Nedstengning kan forekomme periodevis etter 

behov. Forventet levetid for fabrikken er 30 år. Prosessen innebære å spalte rent vann med grønn elektrisitet 

til hydrogen og oksygen (vannelektrolyse). Hydrogen lagres i tanker i påvente av bunkring til fartøy.  

Hydrogenanlegg med lagring av hydrogen i denne størrelsesorden omfattes av storulykkes forskriften som 

krever samtykke/godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB-samtykke er 

ikke en del av reguleringsplanarbeidet, men en separat prosess som GreenH har iverksatt parallelt med 

arbeidet med reguleringsplanen. Utbygging vil ikke kunne starte før dette samtykket foreligger. 

Anlegget planlegges videre for sirkulærøkonomisk tilnærming, hvor det legges til rette for mulig utnyttelse av 

energistrømmer og restprodukter fra hydrogenproduksjon (varme og oksygen) 
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3 Metode 

3.1 Innledning 

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene i NS 

5814:2021 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1). Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.8). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor 

knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) av hendelsen 

dersom den inntreffer. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på det kunnskapsgrunnlaget som legges til 

grunn for ROS-analysen. 

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en 

sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert 

risikoanalyse i Vedlegg I.  

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak som 

foreslås implementert. Disse sårbarhets- og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 5.2. 

3.2 Fareidentifikasjon 

En fare er en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind, trafikkulykke. Farer er ikke stedfestet og 

kan representere en "gruppe hendelser" med likhetstrekk. En hendelse er konkret, eksempelvis med hensyn 

til tid, sted og omfang. I kapittel 4.1 gjøres det en systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell 

basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (ref. 1.4.8) og andre 

veiledninger utarbeidet av relevante myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til 

fareidentifikasjonen. 

3.3 Sårbarhetsvurdering 

Sårbarhet defineres ofte som analyseobjektets manglende evne til å opprettholde og/eller gjenoppta sin 

funksjon når det utsettes for en uønsket hendelse eller varig påkjenning. Robusthet er det motsatte, - fravær 

av sårbarhet.  

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 

sårbarhetsvurdering i kapittel 4.3. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Tabell 4 - Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

Svært sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart 

 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets 

funksjonalitet rammes  

 

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som moderat eller svært 

sårbart.  
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3.4 Risikoanalyse 

 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapittel 4.3, tas videre til en detaljert hendelsesbasert 

risikoanalyse i Vedlegg I.  

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.  

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Stabilitet” og “Materielle verdier”.  

Tabell 5 - Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 

 

Tabell 6 - Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet* 

Materielle skader < 100 000 kr 

2. Liten konsekvens Personskade  

Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet*  

Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr  

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade  

Kortvarig skade på eller tap av stabilitet* 

Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr  

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person 

Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet* 

Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr 

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer                

Varige skader på eller tap av stabilitet* 

Svært store materielle skader > 100 000 000 kr 
* Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av grunnleggende behov hos befolkningen. 

  

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) 

og faglig skjønn.  
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 Vurdering av risiko 

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. 

Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en risikomatrise 

gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.  

Risikomatrisen har 3 soner: 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig  

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 

Tabell 7 - Risikomatrise 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig      

3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      

 

3.5 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 

konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned 

til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at klassifisering 

av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. 

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 

konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i form av 

tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer 

sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe. 

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak må vurderes 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av krav 

eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette hendelser 

som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er hensiktsmessig ut ifra en 

kost/nytte-vurdering. 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak 

ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette krever 

betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse hendelsene. 

3.6 Krav i Byggteknisk forskrift 

Når det gjelder kriterier for sannsynlighet og konsekvens knyttet til naturhendelser, slik som flom og skred, vil 

krav besluttet gjennom Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) være gjeldende ved utarbeidelse av planer for 
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utbygging. Veiledningen til TEK 17 gir retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de 

ulike sikkerhetsklassene for flom og skred. 

TEK 17 § 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

(2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, 

dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke 

overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3. 

Tabell 8 - Sikkerhetsklasse for flom 

Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

F1 liten 1/20 

F2 middels 1/200 

F3 stor 1/1000 

TEK 17 § 7-3 Sikkerhet mot skred 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke 

plasseres i skredfarlig område. 

 

(2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende 

uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at 

største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. 

Tabell 9 - Sikkerhetsklasse for skred 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 
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4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

4.1 Innledende farekartlegging 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i DSBs 

veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (1.4.8), men tar også for seg forhold som etter 

faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet. 

Tabell 10 - Oversikt over relevante farer 

Fare Vurdering 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for 

uønskede hendelser 

Skredfare bratt terreng 

(snø, steinsprang, jord-  

og flomskred) 

Planområdet har en lokalisering som ikke medfører fare for denne type 

hendelser. Temaet vurderes ikke som relevant.  

Ustabil grunn 

(områdestabilitet) 

Hydrogenanlegget skal etableres på en fylling i sjøen, temaet vurderes.  

Flom i vassdrag (herunder 

isgang) 

Det er ingen vassdrag i området som kan medføre flom i eller i umiddelbar 

nærhet av planområdet. Temaet vurderes ikke som relevant.  

Havnivåstigning, stormflo 

og bølgepåvirkning 

Hydrogenanlegget vil bli etablert sjønært for å redusere transportbehov fra 

produksjonsanlegg til bunkring av båt. Temaet vurderes.  

Vind/ekstremnedbør 

(overvann) 

Forventede endringer i klima vurderes å medføre økte nedbørsmengder. 

Temaet ekstremnedbør vurderes.  

I forhold til vind legges det til grunn at anlegget prosjekteres i henhold til 

gjeldende vindforhold og vindlaster som til tider kan være svært sterke i 

Bodø. Temaet vind vurderes ikke ytterligere, da det må hensyntas særskilt 

i videre detaljprosjektering.  

Skog- / lyngbrann Planområdet er en del av et allerede etablert industriområde i utkanten av 

sentrum av Bodø og med dagens flyplass som en nabo. Det er derfor ikke 

skog eller lyng i området som kan medføre en fare for tiltaket. Temaet 

vurderes ikke som relevant.   

Radon Tiltaket etableres på tomteareal etablert på en steinfylling i sjø. Det legges 

ikke til rette for bygg av boligkarakter. Gjennom planen legges det til rette 

for etablering av kontorbygg fro anlegget som vil være bemannet med 

arbeidsskift. TEK 17 legger til grunn at det ved nybygg kan være radon i 

grunnen, dette gjelder også ved steinfyllinger. Tetting og ventilasjon skal 

dimensjoneres deretter. Krav går fram av § 13-5 i TEK 17 og forutsettes 

fulgt opp. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 

industrianlegg 

Planen legger til rette for etablering av hydrogenanlegg med et 

produksjons og lagringsvolum som gjør at anlegget er omfattet av 

storulykkeforskriften. Temaet vurderes.  

Kjemikalieutslipp og 

annen akutt forurensning 

Hovedinnsatsfaktorene knyttet til hydrogenproduksjonen er vann og 

elektrisitet. På nåværende tidspunkt er det ikke konkludert med endelig 

valg av teknologi knyttet til elektrolyse.  Dersom det landes på alkalisk 

teknologi, vil det være lut (kaliumhydroksid) i en lukket krets i 

elektrolysebygget på anlegget. Dette skal som nevnt gå i en lukket krets 

og ikke være behov for jevnlig etterfylling. Videre vil det være nødvendige 

sikkerhets- og oppsamlingssystem i anlegget for å håndtere lekkasjer. Ut 
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Fare Vurdering 

over det vurderes det ikke å være aktiviteter som representerer fare for 

akutt forurensning ved anlegget. Temaet vurderes ikke ytterligere i 

analysen. 

Transport av farlig gods I hovedsak er anlegget tenkt for bunkring av skip og det vil være moderat 

transport av hydrogen på bil ut fra anlegget. Temaet vurderes.  

Elektromagnetiske felt Det er ikke lokalisert høyspentlinjer i området som kan medføre 

elektromagnetiske felt. Temaet vurderes ikke som relevant.  

Dambrudd Det er ikke i områdene rundt lokalisert den type anlegg som kan utgjøre 

en fare for planområdet. Temaet vurderes ikke som relevant.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg/-ledningsnett Det er ikke lokalisert denne type anlegg på det utfylte området. Bodø 

kommune har gjennomført kapasitetstest som bekrefter mer en 

tilstrekkelig kapasitet for produksjon av hydrogen som beskrevet i 

planbeskrivelsen (ref. 1.5.1). Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Trafikkforhold Temaet vurderes.  

Eksisterende 

kraftforsyning 

Arva har utført samfunnsøkonomisk utredning og skisseprosjekt for å 

avklare tiltak som er nødvendig for å forsyne hydrogenanlegget med 

tilstrekkelig elektrisk kraft og slik at nett-tilknytningen er driftsmessig 

forsvarlig. Tiltakene er delvis sammenfallende med allerede planlagte 

oppgraderinger og Arva har bekreftet at de vil kunne ha på plass 

nødvendig tilknytning og kapasitet innen utgangen av 2024. Arva har gjort 

de nødvendige avklaringer med Statnett og det er bekreftet reservasjon av 

kapasitet i regional og transmisjonsnettet for kraftbehovet ansøkt av 

GreenH. Det ligger ikke installasjoner for kraftforsyning i planområdet eller 

i umiddelbar nærhet som blir påvirket av tiltaket, og anlegget vil ikke 

medføre (negativ) konsekvens for kraftforsyningen i området. Temaet 

vurderes derfor ikke som relevant for planområdet. 

Drikkevannskilder Det er ikke lokalisert drikkevannskilder (overfalte- eller grunnvannskilder) 

innenfor eller i nærheten av planområdet, dette i henhold til Mattilsynets 

kartdatabase og Nasjonal grunnvannsdatabase. Temaet vurderes ikke 

som relevant.  

Fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy 

Planen legger til rette for etablering av hydrogenanlegg, temaet vurderes.  

Slokkevann for 

brannvesenet 

Planen legger til rette for etablering av hydrogenanlegg, temaet vurderes. 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg*  Det er ikke lokalisert bygg av denne typen, jf. DSBs definisjon* innenfor 

eller i umiddelbar nærhet av planområdet. Men det er plassert andre bygg 

knyttet til kritisk infrastruktur i området. 330-skvadronens base i Bodø er 

lokalisert inne på flyplassområdet, tomt for Avinors trafikksentral i Bodø 

ligger også i dette området og det samme gjør Avinors Remote Towers 

Centre. Temaet vurderes derfor med henblikk på disse.  

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede 

handlinger 

Tilsiktede handlinger Temaet vurderes.  

SÆRSKILTE FORHOLD VED PLANOMRÅDET 

Hindreflater knyttet til 

Bodø lufthavn 

Rundt Bodø lufthavn er det restriksjoner knyttet til byggehøyder for å 

opprettholde hinderflatene rundt lufthavnen. Dette vil være 

rammebetingelser for utbyggingen og videre detalj prosjektering. Det er 

derfor lagt til grunn og må innarbeides i planbestemmelsene at det ikke 
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Fare Vurdering 

må etableres bygg, tilbygg, anlegg (tårn, tanker, m.v.) eller oppankrede 

skip som gjennomtrenger hinderflatene i restriksjonsplanene for dagens 

og nye Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran innenfor 

sideflaten av hensyn til flysikkerheten. 

 

Tiltakshaver vil være ansvarlig for å gjennomføre en enkel risikoanalyse i 

samråd med Avinor Bodø lufthavn dersom det er behov for å benytte 

mobilkraner som overskrider sideflaten (hinderflate). Gjennom analysen 

vurderes behov for koordinering med kontrolltårnet ved Bodø lufthavn, 

samt etablering av prosedyre med varslingsrutiner. Alle byggekraner skal 

være merket med faste røde hinderlys i tråd med gjeldende regelverk.  

Tiltakshaver skal varsle Bodø lufthavn v/Driftssentralen i forkant ved opp- 

og nedrigging av kraner. Temaet vurderes ikke ytterligere.  

Påvirkning på radioteknisk 

utstyr knyttet til lufthavn 

og innflygningsbaner 

Avinor har i sitt høringssvar (ref. 1.5.7) på varsel om oppstart gitt følgende 

tilbakemelding:  

Dersom det skal etableres nytt bygg/tilbygg/anlegg over kote 6,7 meter 

over havet, skal tiltakshaver sende søknad til Avinor Flysikring for 

radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge 

konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og 

fasaderetning. 

For skip som ligger til kai eller er oppankret i sjøområdene, skal det 

sendes søknad om radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor 

Flysikring dersom høyden på skrog og overbygg eksklusiv kraner og 

skorstein overstiger kote 26,7 meter over havet. Med søknaden må det 

følge nøyaktig posisjon og størrelse på skip. 

Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp til 20 meter over 

terreng uten krav til radioteknisk vurdering. Ved bruk av mobilkran over 

denne høyden samt all bruk av tårnkran, skal tiltakshaver sende søknad til 

Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene. 

 

Dette vil bli fulgt opp gjennom videre detaljprosjektering og ved 

planlegging av anleggsfasen. Temaet vurderes ikke ytterligere i denne 

analysen.  

Elektromagnetiske 

forstyrrelser på 

flynavigasjons-

installasjoner og GPS-

signaler 

Avinor har i sitt høringssvar på varsel om oppstart gitt følgende 

tilbakemelding:  

Tiltakshaver (utbygger) må gjennom egen utredning forsikre seg om at de 

tekniske installasjonene i det nye hydrogenanlegget samt installasjon av 

andre elektromagnetiske støykilder i planområdet ikke vil forstyrre 

flynavigasjonsinstallasjoner og GPS-signaler 

på Bodø lufthavn radioteknisk uheldig. 

 

Dette vil bli fulgt opp gjennom videre detaljprosjektering av anlegget. 

Temaet vurderes ikke ytterligere i denne analysen. 

Belysning av anlegget – 

forstyrrelser lufttrafikk 

Belysning av anlegget og skip som ligger til kai, kan utgjøre en fare for 

flytrafikken ved at det blender fly som går inn for landing ved lufthavnen. 

Temaet vurderes.  

Birdstrike Utvikling av områder nær lufthavner kan medføre at det tilrettelegges for 

nye områder fugler kan oppsøke og slå seg ned på. Videre at utbygginger 

fører til at fugler må flytte seg. Dette kan medføre økt fare for birdstrike 

ved lufthavnens aktiviteter.  Temaet vurderes 
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Fare Vurdering 

Skipstrafikk Anlegget er i hovedsak tenkt for å forsyne ferjene på strekningen Bodø – 

Lofoten. Disse ferjene er tenkt å bunkre ved anlegget. Temaet vurderes.  
*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, 

sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler. 

4.2 Vurdering av usikkerhet 

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om planområdet. Dersom 

forutsetningene for analysen endres kan det medføre at de vurderinger som er gjort i ROS-analysen ikke 

lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre 

klimaframskrivninger er eksempler på at det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i slike 

kvalitative analyser. Dette tilsier at det ikke er mulig å beregne eller vurdere eksakt sannsynlighet for at en 

hendelse inntreffer, og konsekvensen av den dersom den inntreffer. Vurderingene er derfor basert på 

eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn, og vil derfor medføre en viss grad av usikkerhet.  

4.3 Sårbarhetsvurdering 

Følgende farer fremsto i fareidentifikasjonen som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av disse: 

• Ustabil grunn 

• Havnivåstigning og bølgepåvirkning 

• Ekstremnedbør 

• Brann/ eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 

• Trafikkforhold 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

• Slokkevann for brannvesenet 

• Sårbare bygg 

• Tilsiktede handlinger 

• Belysning fra anlegget 

• Birdstrike 

• Skipstrafikk 

 Sårbarhetsvurdering ustabil grunn 

Det ble i 2016 utført fyllingsarbeid i Kvithammarvika for å etablere det som i dag er kaifronten ved 

Langstranda. Oppfylling til kote +2 ble avsluttet før medio november 2016 og videre oppfylling til kote +3 ble 

utført frem til 10. januar 2017. Norconsult er engasjert for å utføre geoteknisk vurdering for reguleringsplan 

for nytt hydrogenanlegg på tomten (ref. 1.5.5). 

Kvartærgeologisk kart, figur 5, indikerer at løsmassene i området består hovedsakelig av, 

forvitringsmateriale. Dette gir kun indikasjon om det øvre laget med løsmasser og gir ikke noen informasjon 

om løsmassene under toppdekket. Området ligger under marin grense og nærmeste registrerte kvikkleire 

faresone er 2166 Mælen omtrent 5 km nordøst for planområdet.  

Etter de innledende setningene av fyllingen skal det ferdigstilles næringstomt på området. I den anledning vil 

man heve fyllingen til kote +3.5. I tillegg planlegges en forhøyet sjøfront i vestre ende av fyllingen, til kote 

+5.5 (eventuelt noe høyere).  Videre planlegges dagens fyllingsfront utbedret med et plastringslag med 
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helning 1:1.3 ned til omtrentlig kote -2, med stabilt platå i bunn av plastringslaget. Dette vil bli ferdigstilt før 

arbeidene med etablering av hydrogenanlegg påstartes.  

Fremtidig hydrogenanlegg vil falle inn under storulykkeforskriften og dermed vil første ledd i TEK17 § 7-3 

være gjeldende.  

 § 7-3. Sikkerhet mot skred 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, 

skal ikke plasseres i skredfarlig område. 

 

Figur 5 - Løsmassekart hentet fra NGU.no. Planområdet markert i rødt 

Knyttet til områdestabilitet konkluderer den geotekniske rapporten (ref. 1.5.5) med følgende:  

I forbindelse med tidligere grunnundersøkelser ble det påtruffet masser i sjøen utenfor med høy sensitivitet 

som faller under kategorien kvikkleire 50 meter nordvest for fylling. Basert på totalsonderinger kan samme 

lag forventes å ligge under fylling. Disse ble tilnærmet flytende ved omrøring. Dette var spesielt karakteristisk 

for leirelaget i den nordvestre avgrensingen av feltundersøkelsene.  

Slak sjøbunnstopografi, begrenset lagtykkelse, mudret fyllingsfront (skjærer av fyllingen fra eventuelle skred 

som starter utenfor fyllingen) og avtagende sensitivitet innover mot land tilsier at det ikke er risiko for 

omseggripende skredutvikling som kan true landområder.  

Ifølge TEK 17 kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger, skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres 

slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Da 
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planlagt hydrogenanlegg faller under storulykkeforeskriften er det ikke lov å bygge anlegget i skredfarlig 

terreng. 

Området bak mudret sjeté er vurdert å ikke være utsatt for mulige kvikkleireskred ettersom mudringen ble 

utført slikt prosjektert med mudring av de bløte leirmassene ned til faste masser og fjernet bløt masse 

erstattet med sprengstein som eliminerer eventuelle problemstillinger. Derav vurderes tiltaket å kunne 

gjennomføres innenfor kravene listet i TEK 17 gjeldende skredfare med avseende på kvikkleire.  

Bygninger og tekniske installasjoner er planlagt fundamentert med peler til berg. Endelige vurderinger og 

undersøkelser angående lokalstabilitet og fundamenteringsmetode for hydrogenanlegget på tomten, er på 

dette tidspunktet av arbeidet ikke ferdigstilt og konkludert. Det vil derfor bli utført geoteknisk 

detaljprosjektering i den neste fasen av prosjektet, herunder ytterligere undersøkelser knyttet til 

fundamenteringsmetode for anlegget.  

På bakgrunn av at de geotekniske vurderingene tydelig fastslår at TEK17 § 7.3 første ledd vil være oppfylt 

for tiltaket og at det er konkludert med mulige fundamenteringsløsninger for fremtidig anlegg på klargjort 

næringstomt vurderes planområdet som lite sårbart overfor temaet ustabil grunn.   

 Sårbarhetsvurdering havnivåstigning og bølgepåvirkning 

Hovedformålet med hydrogenanlegget er å forsyne maritim sektor, deriblant ferger på sambandet Bodø – 

Moskenesvåken – Røst. Anlegget ligger derfor sjønært for å redusere behov for transport mellom 

produksjonsanlegg og bunkring av skip. Som omtalt ligger planområdet på en fylling ut i sjøen på 

Langstranda. Anlegget som skal etableres vil falle inn under bestemmelsene i storulykkeforskriften noe som 

gjør at første ledd i TEK 17 § 7.2 også trer i kraft.  

§ 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 

(1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. 

Det medfører at anlegget må etableres på en slik måte at det ikke blir berørt av naturfare med en 

returperiode på «markant over» 1000 år.  

I forbindelse med forprosjektet og arbeid med reguleringsplanen har Norconsult utført en vurdering av Flom-, 

havnivå og bølgeanalyse med egnethet for kai (ref. 1.5.4). I den vurderingen er det foretatt en analyse av 

forhold knyttet til farer og trusler fra sjøen ved en ny hydrogenfabrikk på utfylt grunn ved Langstranda i Bodø. 

Det er vurdert farer knyttet til flomfare fra stormflo og samtidig flom fra bølger, angrep på fyllingsfronten fra 

bølger og generell kvalitet av havne-fasiliteter. 

Som en del av de forberedende arbeidene ved tomten før etablering av hydrogenanlegg, skal området fylles 

opp og nytt kotenivå på +3,5 NN200 etableres og fyllingen forsterkes for å hindre erosjon. Bakgrunnen for 

dette er blant annet at sammensetningen i dagens fylling er noe ukjent. Det er i hovedsak to mulige måter for 

å sikre fyllingsfronten. Enten skifte ut eksisterende plastringsblokker, eller man kan legge på et nytt 

forsterkingslag på utsiden av nåværende fylling. Basert på de lokale forholdene er det konkludert med at å 

legge nytt forsterkningslag på utsiden ikke er aktuelt for Langstranda (ref. 1.5.4). Det er vurdert på 

nåværende tidspunkt at den beste løsningen vil være å grave av den fremste delen av dagens fyllingsfront 

ned til ca. kote – 4 meter og legge på to lag med hhv filtermasse innerst og plastringstein ytterst i en total 

tykkelse som foreløpig er anslått til 2.0 - 2.5 meter. Totalhøyde på utbedret del av fyllingsfront er anslått til å 

være ca. 9.5 meter. 

På området vil det bli etablert et kontorbygg lengst mot vest og hydrogenanlegg i den nord østlige delen av 

området, se figur 3. Det er vurdert at kontorbygg delen av området må tilfredsstille sikkerhetsklasse F2, jf. 

TEK17 § 7.2 andre ledd. Det bemerkes her at tiltak i den sikkerhetsklassen også kan sikres mot flom og 

stormflo og er ikke omfattet av paragrafens første ledd.   
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Følgende er beskrevet om stormflo og fremtidig stormflonivå i rapport om Flom-, havnivå og bølgeanalyse 

med egnethet for kai (ref. 1.5.4): 

Flomfare for sjø oppstår i et tilfelle der man har ekstremt høy vannstand (stormflo) kombinert med ekstreme 
bølger. Generelt oppstår stormflo ved sammenfall av høyvann, lavtrykk, og langvarig pålandsvind. De to 
siste av disse faktorene er de samme som også skaper høye bølger. Det er derfor en rimelig antakelse at det 
er en fysisk sammenheng mellom høye bølger og stormflo, og vi må derfor forutsette at ekstremverdier av 
disse opptrer samtidig. 

For tilfellet med bare stormflo er det beregnet verdier som vist i tabell 11. Middelvannstanden i havet 
forventes å stige fra i dag og fram til 2100. Den antatte stigningen som skal benyttes er gitt i publikasjoner fra 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Denne stigningen inkluderer effekten av mulig landheving 
i samme periode. 

De tallene som presenteres i tabell t1 er høyere enn de som framkommer ved bruk av nettsiden 
sehavnivaa.no. Årsaken er at nettsiden melder 100 års stormflo ved 229 cm NN2000, mens den høyeste 
verdien som er målt siden 1949 kom under stormen «Berit» med 236 cm NN2000. Det er selvfølgelig mulig 
at «Berit» var så ekstrem, men det er ikke en konservativ antakelse. Vi velger derfor å anbefale de 
alternative tallene i tabell 11, som dermed også vil tilfredsstille kravet om å ligge «markant over» 1000 års 
returperiode. 

År 2090 er det tidspunkt da alle flomklasser i TEK17 er definert. Pr i dag finnes det også estimater på 
havnivåstigning fram til 2100, men det finnes ikke estimater etter dette. Årstallene i Tabell 1 er valgt for å 
illustrere utviklingen. For anlegget på Langstranda vil de to nederste verdiene (hhv 344 og 352 cm NN2000) 
aktuelle verdier som vil tilfredsstille kravet om å ligge «markant over» Flomklasse F3. 
 

Det bemerkes i denne sammenheng at forventet levetid på produksjonsanlegget for hydrogen er 30 år.  

Tabell 11 - Ekstremverdier av stormflo 2021 - 2100, cm over NN2000, returperiode 1000 år. 

År Høyder i cm over NN2000 

2016 Berit Høyeste registrerte 236, (60 år returperiode) 

2021 Rp = 1000 år 281  

2050 Rp = 1000 år  307 

2090 Rp = 1000 år  344 

2100 Rp = 1000 år  352 

 

Som en del av vurderingene er det også gjort beregninger og vurderinger av bølger i området og hvilken 

effekt de vil tilføre. Den analysemetoden som er benyttet er rettet mot operasjonelle forhold, det vil si hvilke 

forhold man må regne med å møte under daglig drift i havna i et typisk år.  Denne analysen er basert på vind 

og bølgetilstander observert hver 3. time i perioden 2005 - 2014. Metodikken som er anvendt og 

tallgrunnlaget kan brukes til å fastsette tilstanden for å ivareta sikkerhetskrav som fremkommer av TEK17, 

omtalt over. De spesielle forholdene ved Bodø og Langstranda gjør at prosedyren for beregning av bølger er 

komplisert og sammensatt. 

For at det landbaserte anlegget ved hydrogenfabrikken skal være sikret mot flom (sjøvann som kommer inn 

mot anlegget), må alle deler av fabrikken og prosessanlegget ligge på et nivå høyere enn 344 cm NN2000, 

som er nivået for 1000 års statisk stormflo i 2090 (ref. 1.5.4). Gjennom arbeidene som skal gjøres i området 

før det blir klart for etablering av industrianlegg vil området få en kotehøyde på +3,5 NN2000. Videre vil det 

kunne være aktuelt å se på stormflonivå for 2050, da anlegget er tiltenkt å ha en forventet levetid på 30 og 

produksjonsstart vil være i 2025.  
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For å sikre den vestlige delen av tomten hvor det etableres kontorbygg så er det tenkt at den nye 

erosjonssikring for fyllingen etableres med en forhøyet kant, betongmur (L-mur). Hensikten med denne 

betongmuren er to delt: 

1. Utgjøre en tetting mellom steinplastringen på utsiden og terrenget på innsiden, slik at vann fra 

bølgene ikke går gjennom steinplastringen; 

2. Holde baksiden av steinplastringen på plass slik at steiner ikke siger ned på det ferdige terrenget.  

Høyden av L-muren er foreløpig antatt å ha samme høyde som steinfyllingen (5.5 m NN2000). I 

detaljprosjekteringen kan det være aktuelt å øke høyden av betongmuren med 0.5 - 1.0 m. Det vil gi bedre 

beskyttelse mot vindbåren sjøsprøyt og eventuelle objekter som kastes mot og over steinfyllingen av bølger 

(ref.1.5.4). Med en høyde på L-muren på 5.5 m NN2000 er beregnet overskyllingsrate ca. 1.5 l/(sm) i en 

sone antatt 0 - 5 m fra innsiden av L-muren. Denne raten er så lav at den ikke er til hinder for normal 

arbeidsaktivitet eller kjøretøytrafikk, og vil ikke utgjøre en flomfare for bygninger. 

Gjennom de tiltak som gjøres i området ved å etablere nytt kotenivå i området på + 3,5 NN2000 gjør at 

området og storulykkeanlegget ikke vil være utsatt for stormflo frem mot år 2090. Videre skal fyllingen 

forsterkes for å hindre erosjon, toppen vil utformes for å stå imot bølger som kan komme inn fra vest. Dette 

vil gjøre at planområdets vestlige del hvor det skal etableres kontorbygg ikke vil være utsatt fra stormflo eller 

bølgeoppskylling, utforming av området vurderes også å ivareta nødvendig sikkerhet for storulykkeanlegget 

og at krav som fremgår av TEK17 § 7.3 vil være ivaretatt. Området vurderes som lite til moderat sårbart 

overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering ekstremnedbør 

Planområdet ligger sjønært og vurderes som lite utsatt for ekstremnedbør. Dette med bakgrunn i at det vil 

være enkelt å lede overvann mot sjø i området og dermed kunne ta unna store nedbørsmengder. Samtidig 

må det forutsettes at overvannssystem som etableres i forbindelse med utbygging dimensjoneres til å 

håndtere forventede endringer i klima og nedbørsregimet. Klimaprofil for Nordland (ref 1.5.8) viser følgende 

knyttet til endringer i nedbør:  

Årsnedbøren i Nordland er beregnet å øke med cirka 20 %. Nedbørendringen for de fire årstidene er 

beregnet til: 

• Vinter: +10 % 

• Vår: +5 % 

• Sommer: +30 % 

• Høst: +25 % 

Det er forventet at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet i alle årstider. 

Nedbørmengden for døgn med kraftig nedbør forventes å øke med cirka 20 %. For varigheter kortere enn ett 

døgn, er det indikasjoner på enda større økning.  

For å unngå forhøyet skaderisiko som følge av forventet økning i kraftig nedbør anbefales å legge et 

klimapåslag på dagens dimensjonerende nedbør hentet fra IVF-kurver. Disse kurvene er tilgjengelige på 

klimaservicesenter.no.  

Det er tidligere anbefalt et klimapåslag på minst 40 % på dimensjonerende nedbør på regnskyll som varer 

under 3 timer. Denne anbefalingen kan fremdeles benyttes. 

 

Figuren under viser klimapåslag utarbeidet fra rapporten Klimapåslag for korttidsnedbør (ref. 1.5.25) basert 

på ventet endring i dimensjonerende nedbør fram til slutten av hundreåret.  

https://www.met.no/kss/_/attachment/download/d98b5369-d1b6-41f7-8bb8-9a4aa55cce0c:6a1677fa77f43e08b8761d61f2b4ea694639d972/kssrapport-5-2019-usignert.pdf
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Figur 6 - Klimapåslag for kraftig nedbør, avhengig av varighet og dimensjonerende gjentaksintervall 

Planområdet vurderes som lite sårbart overfor temaet ekstremnedbør.  

 Sårbarhetsvurdering Brann/ eksplosjon ved industrianlegg 

Tiltaket som etableres her vil være et anlegg for produksjon og lagring av hydrogen. Prosjektet er fortsatt i en 

fase hvor det gjøres tilpasninger og vurderinger av utforming og derav er endelig design av anlegget ikke 

ferdigstilt. Anlegget vil ha en produksjon og lagring av hydrogen som gjør at det blir omfattet av 

storulykkeforskriften.  

Sårbarhet ved anlegget vil primært være knyttet til utslipp av hydrogen med evt. påfølgende 

brann/eksplosjon fra tanker, rørledninger og utstyr i forbindelse med produksjon, lagring og bunkring av 

båter. I tillegg til storulykkeforskriften vil anlegget også bli underlagt brann- og eksplosjonsvernloven med 

tilhørende forskrifter.  Storulykkebedrifter omfattes av krav om samtykkeplikt til DSB, jf. § 17 i forskrift om 

håndtering av farlig stoff. Ettersom prosjektet er i en konseptfase foreligger det på dette tidspunktet ikke 

tilstrekkelig informasjon om det planlagte anlegget til å gjennomføre en fullstendig Quantitative Risk 

Assessment (QRA). Dette vil følgelig foreligge til samtykkesøknad, som også er normalt for anlegg som er i 

denne fasen av prosjektet. For å kunne gjennomføre nødvendige vurderinger i forbindelse med denne 

analysen og reguleringsplanen er det gjennomført en Preliminary Risk Evaluation Hydrogen Plant at 

Langstranda, Bodø av Gexcon (ref. 1.5.6). Gjennom det arbeidet er det kommet frem til scenario som anses 

dimensjonerende for risikokonturer som avgrenser indre, midtre og ytre hensynssone rundt anlegget. I 

vurderingen er både fremtidig produksjonsanlegg og bunkringsarrangement inkludert i analysen. Analysen 

legger en konservativ tilnærming til grunn og det er derfor forventet at risikokonturene vil krympe etter 

oppdatert og fullstendig QRA for anlegget og derigjennom identifikasjon og beslutning gjennomført 

mitigerende tiltak iht. ALARP prinsippet samt som et resultat av detaljeringsgrad i senere prosjektfaser.  

I henhold til DSBs temaveiledning “Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, 

trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer - kriterier for akseptabel risiko” skal det vurderes om det er behov for 

å fastsette arealmessige begrensninger rundt virksomheter som håndterer farlig stoff (ref. 1.5.23). Basert på 

de vurderte scenarioene har Gexcon kommet frem til nødvendige sikkerhetssoner rundt anlegget (ref. 1.5.6). 

Disse vurderes opp mot akseptkriteriene beskrevet i DSBs veiledning sikkerhet rundt storulykkeanlegg (ref. 

1.5.22) som er gjengitt i figuren under.  

Vurderingen som gjøres knyttet til etablering av risikokonturer er lokasjonsspesifikk individuell risiko. Den 

beskriver hvor ofte det kan forventes at omgivelsene blir utsatt for en potensielt dødelig eksponering. Det vil 

si at det er risikoen i geografiske punkter som gis og ikke nødvendigvis risiko for at personer faktisk blir 

eksponert.  
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Figur 7 - Illustrasjon over sikkerhetssoner rundt storulykkeanlegg og hva som er tillatt etablert innenfor de enkelte 
sonene. 

Oppsummert kan dette fremstilles i følgende tabell (ref. 1.5.22): 

Tabell 12 - Skjematisk oversikt over restriksjoner knyttet til ulike sikkerhetssoner 

RESTRIKSJONER FOR ETABLERING AV 

NYE TILTAK  

I YTRE SONE 

(Risikokontur 

1 x 10-7) 

I MIDTRE SONE 

(Risikokontur  

1 x 10-6) 

I INDRE SONE* 

(Risikokontur 

1 x 10-5) 

Skole, barnehage, sykehjem, sykehus og 

lignende institusjoner. 
X X X 

Hotell, kjøpesenter og store publikumsarenaer X X X 

Boliger  X X 

Tiltak for bruk av den allmenne befolkningen, herunder 

butikker, mindre overnattingssteder og offentlig 

ferdsel. 

 X X 

Faste arbeidsplasser innen industri- og 

kontorvirksomhet. 
  X 

Offentlig vei, jernbane, kai og lignende   X 

  * Indre sone er i utgangspunktet virksomhetens eget område. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson 

(turveier etc.). 
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I Preliminary QRA rapport (ref. 1.5.6) er det gjort vurderinger knyttet til ulike mulige scenario om kan inntreffe 

ved anlegget. Et grovt hendelsestre viser mulig utfall av en hendelse der det er lekkasje av brennbar gass 

under trykk (ref, 1.5.6) 

 

Figur 8 - Hendelsestre ved lekkasje av brennbar gass under trykk. kilde: Gexcon (ref. 1.5.6). 

Gexcon har gjennomført denne preliminære QRA analysen på bakgrunn av en HAZID-gjennomgang som 

også er dokumentert. Basert på den HAZID vurderingen og ved å identifisere potensielle kilder til brennbare 

lekkasjer og mulige lekkasjepunkter kombinert utslippsfrekvenser og vinddata med modellering av antente 

hendelser, gjort beregninger og vurderinger og kommet frem til lokasjonsspesifikke individuelle risikokonturer 

for anlegget. Risikokonturene er basert på beregning av individuell risiko, det vil si at de illustrerer 

sannsynligheten for dødelighet på et sted, forutsatt konstant tilstedeværelse og eksponering for risikoen. 

Resultater fra de ulike beregningene og analyser for de enkelte systemer samt forskjellige 

totalkonfigurasjoner (med additive/sammenfallende scenarier) er lagt til grunn for fastsetting av 

hensynssoner. Sonene som legges til grunn i reguleringsplanen og etableres som hensynsoner med 

tilhørende bestemmelser fremgår av figur 9. Hensynssonene vil i liten grad medføre konsekvenser for 

etablerte bygg og virksomheter i området. Indre sone vil omfatte GreenH sitt eget område, mens midtre og 

ytre sone vil strekke seg noe lenger ut. Samtidig er dette soner hvor det kan være både industri- og 

kontorarbeidsplasser. Sonene påvirker heller ikke den boenheten som er i området i dag og denne kan 

videreføres. Ved fastsetting av hensynssoner i forbindelse med reguleringsplanen er det ikke tatt hensyn til 

risikoreduserende tiltak som vil bli implementert i anlegget.  
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Figur 9 - Plankart med etablerte hensynssoner (indre, midtre og ytre). 

 

QRA inkluderer også analyse av Vent Stack release og antennelse. Antennbar gassky og/eller flamme vil 

ikke være i konflikt med hinderflatebegrensninger i området. CFD-modellering som vil gjennomføres i 

forbindelse med det videre arbeid med QRA og utarbeidelse av samtykkesøknanden vil i større grad 

analysere luftstrøm ved antennelse og evt. turbulens som kan oppstå. Basert på foreliggende detaljnivå om 

anlegget er det ikke mulig å gjennomføre analyser med den detaljgraden på dette tidspunktet.  
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Figur 10 - Illustrasjon over spredning av antennbar gassky  
I bilde til venstre illustrerer grønn linje konsentrasjon for LFL (Lower Flameable Limit) for hydrogen i luft (4 %) og den 
røde viser 50 % LFL ( 2 % h2), det vil si at det er den grønne linjen som viser utstrekning av en antennbar sky ved en 
dimensjonerende trykkavlastning til vent stack og 50 % LFL (rød) indikerer hvordan hydrogen tynnes ut i luft ved 
trykkavlastning til vent stack. 

 

Det er tidligere omtalt at det skal innhentes samtykke fra DSB til bygging og idriftsettelse av anlegget. 

Prosessen med DSB foregår i to faser:  

FASE 1: Søknad om samtykke til bygging av anlegg for farlig stoff - søknad med kvantitativ 

risikoanalyse (QRA) Søknaden utarbeides tidlig i prosjektet og sendes inn til DSB for behandling, 

høring og avgjørelse slik at samtykke foreligger før oppstart bygging av anlegget. 

FASE 2: Søknad om samtykke til oppstart og drift av anlegg med farlig stoff utarbeides i prosjektet 

og sendes inn til DSB for behandling, høring og avgjørelse slik at samtykke foreligger før oppstart 

drift av anlegget.  

Gjennomføring av endelig QRA av anlegget gir grunnlag for fastsettelse av endelige arealmessige 

begrensninger i form av hensynssoner rundt anlegget og vurderer behov for risikoreduserende tiltak i videre 

prosjektering, utførelse og drift av anlegget. Dette gjennomføres i Fase 1. DSB har spesielt søkelys på 

sikkerhet i denne prosessen og en gjennomført QRA i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven vil gå 

vesentlig lenger inn i problemstillingen med å belyse risikobildet enn en ROS-analyse i henhold til plan- og 

bygningsloven. Som en del av det fremtidige arbeidet må det også gjøres vurderinger knyttet til en fremtidig 

beredskap ved anlegget, i den forbindelse tilrådes det å gjennomføre en beredskapsanalyse.  En slik 

beredskapsanalyse vil ta for seg ulykkesscenarioene fra QRA og vurdere nødvendig beredskap opp mot 

dem. I den analysen vil lokale forhold også bli tatt hensyn til og det er naturlig at Salten brann og andre 

nødetater inviteres inn i det arbeidet. Dette både for å få verdig fulle bidrag om den lokale beredskapen i 

Bodø, men ikke minst for å gi nødetatene kjennskap og kompetanse om anlegget.  

Det bemerkes, som beskrevet under beskrivelse av tiltaket i kap. 2.2, at anlegget planlegges for en 

sirkulærøkonomisk tilnærming med utnyttelse av energistrømmer og restprodukter fra hydrogenproduksjon 

(varme og oksygen). Som det er redegjort for i denne vurderingen er ikke detaljprosjektering ferdigstilt, men 

hensynssoner som er identifisert gjennom prosessen med innledende QRA vil være premissgivende for 

videre detaljprosjektering. Det medfører at installasjoner for utnyttelse av restprodukter ikke skal påvirke de 

etablerte hensynssonene.   

Tiltaket vil være et storulykkeanlegg og der en nå fortsatt er i en tidligfase hvor det fortsatt jobbes med 

design og valg av endelige tekniske løsninger for anlegget. Dette sett opp mot anleggets beliggenhet så 

vurderes området som moderat til svært sårbart overfor temaet brann og eksplosjon. Med bakgrunn i de 
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vurderingene som er gjort i forkant av denne analysen og som danner grunnlag for hensynssoner som 

etableres, og de prosessene som skal følge videre (QRA, beredskapsanalyse mm.), samt anleggets 

beliggenhet, er det funnet grunnlag for å gjennomføre en detaljert hendelsesbasert risikoanalyse av temaet 

eksplosjon på dette tidspunktet. Brann i anlegget vurderes ikke ytterligere på dette tidspunktet.  

 Sårbarhetsvurdering transport av farlig gods 

Hydrogenanlegget planlegges og vil bli etablert som et anlegg primært for bunkring av båt. Anlegget vil også 

planlegges for fremtidig leveranse av hydrogen via vegnettet, avhengig av utvikling i markedssituasjon og 

etterspørsel. Basert på opplysninger om transport av farlig gods i området viser DSBs kartdatabase at det 

ikke er registrert større faste transport ruter i dette området. Samtidig er planområdet lokalisert i et 

eksisterende industriområde, så at det foregår transport med farlig gods i området kan følgelig ikke 

utelukkes.   

Transport av hydrogen ut av området vil skje på et vegnett som i trafikkanalysen (ref.1.5.3) er omtalt på 

følgende måte: I dagens situasjon er det ingen trafikale problemer for området. Langstranda er en blindvei i 

et industriområde, så trafikken her er lav. Lav fart på kjøretøy i området, inkludert trafikkanalysens forslag om 

å skilte 30 km/t, vil ikke medføre store skader dersom det skulle inntreffe påkjørsler eller sammenstøt under 

transporten. Dette i kombinasjonen med strenge krav til kjøretøy som frakter hydrogen, og konteinere for 

transport på vei vil måtte følge gjeldende krav (ADR-godkjente), gjør at planområdet vurderes som lite 

sårbart overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering trafikkforhold 

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en trafikkanalyse av planområdet og tiltaket 

(ref. 1.5.3). Analysen tar for seg trafikale konsekvenser av en utbygging på Langstranda i Bodø, hvor 

framtidig situasjon (prognoseår 2031) er vurdert opp mot dagens situasjon. Gjennom den rapporten er det 

konkludert med følgende.  

Det er beregnet framtidige trafikkmengder for området i 2031. Basert på framskrivninger fra TØI er det 

beregnet en generell trafikkøkning på 6,3 % for Nordland fylke, i tillegg er det beregnet en økning i 

turproduksjon på YDT 250 og ÅDT 200 fra planområdet.  

I dagens situasjon er det ingen trafikale problemer for området. Langstranda er en blindvei i et 

industriområde, så trafikken her er lav. Det er heller ingen kryss eller avkjørsler langs veien som gir 

avviklingsproblemer ved dagens situasjon eller som er forventet å skape problemer i framtidig situasjon. 

Industriområdet huser mange parkeringsplasser, også langs veien. Spesielt de langsgående 

parkeringsplassene kan skape farlige og uønskede hendelser da sikten fra disse er dårlig som følge av 

inntilliggende parkeringsplasser. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å sette ned hastigheten til 30 km/t 

for Langstranda fra og med Langstranda 9 for å øke trafikksikkerheten.   

Adkomst til planområdet anbefales mellom Langstranda 3 og 5. Utformingen bør følge kravene for adkomst 

til næringsområde gitt av håndbok N100. Utformingen tilpasses gående ved å utvide den østre skulderen fra 

0,75 til 1,5 meter, noe som i henhold til N100 og kravet 3.139. Dette vurderes å være en bedre løsning enn 

fortau, da antall gående vil være svært lavt og vintervedlikehold enklere vil kunne gjennomføres med alle 

flater på samme nivå. Veioppmerking definerer de ulike områdene.  

Selve kryssutformingen kan utformes med hjørneavrundinger som enkel sirkelkurve med radius 9 meter, i 

henhold til avkjørsler med stor andel tungtrafikk, gitt av krav 4.67 i håndbok N100. De lave trafikkmengdene 

lengst inn på Langstranda og de lave forventede trafikkmengdene fra planområdet tilsier at det ikke er 

nødvendig med trafikkøyer, svingefelt eller andre lignende tiltak.  

Basert på trafikkanalysen vurderes planområdet som lite sårbart overfor temaet trafikkforhold.  
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 Sårbarhetsvurdering fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Tiltaket påvirker ikke eksisterende veginfrastruktur i området inn mot Langstranda, og derfor blir dagens 

fremkommelighet i området videreført. Adkomst til anlegget vil skje gjennom en ny opparbeidet adkomstvei 

mellom Langstranda 3 og 5. Denne vil være utformet som adkomstvei for næring/industri. Utformingen 

anbefales derfor å følge håndbok N100 og kravene denne gir for adkomst til næringsområder. En slik 

utforming vil også ivareta TEK17s krav om fremkommelighet. Nødetatene vil også kunne ha ekstra adkomst 

via utfyllingsområdet i øst.   

Videre er det lagt til rette for at store kjøretøy skal kunne manøvrere inne på anlegget, det er kjørt og vil bli 

kjørt sporingskurver inne på området for å sikre fremkommelighet. Dette vil også ivareta brannvesenets 

behov for fremkommelighet i området. Planområdet vurderes å ha lav sårbarhet for temaet.  

 Sårbarhetsvurdering slokkevann for brannvesenet 

Plan- og bygningsloven § 27-1 krever at byggverk ikke må føres opp eller tas i bruk til opphold for 

mennesker eller dyr, med mindre det er forsvarlig adgang til slokkevann. Forskrift om brannforebygging 

(forebyggendeforskriften) § 21 krever at kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram 

til tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I henhold til 

veiledning for TEK17 er de preaksepterte ytelsene til slokkevann følgende:  

• Minst 1200 liter per minutt i småhusbebyggelse 

• Minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

For industrianlegg som det legges til grunn for gjennom planen, vil være krav om brannvannsforsyning 

(slokkevann) på 50 l/s (3000 liter per minutt).  I dag ligger det en Ø200 mm vannledning i veien frem til 

mellom Langstranda 5B og 7.Herfra og videre vestover i Langstranda er det lagt en Ø 150 mm vannledning 

frem til Langstranda 3. Det er utført en kapasitetstest på det kommunale vannledningen i området i juni 2021 

av Bodø Bydrift og det er avdekket at det en kapasitet på rett i underkant av 2.000 liter pr. minutt (33 l/s). 

Noe som er under gjeldende krav til slokkevann.   

Basert på kapasitet i eksisterende kommunalt ledningsnett vurderes planområdet som moderat sårbart 

overfor temaet.  

Før igangsettelsestillatelse kan gis, skal foreligge godkjente detaljplaner for kommunalteknisk anlegg, 

herunder dokumentasjon av tilstrekkelig vann til brannslukking. Dette må avklares i den videre 

detaljprosjekteringen, og nødvendige tiltak for å øke kapasiteten til området enten på ledningsnettet eller ved 

å etablere buffertank for slokkevann på anlegget. I tillegg vil det være mulig å etablere sjøvann som en del 

av slukkeberedskapen, dette må vurderes i brannkonsept for anlegget. Det bemerkes at dersom sjøvann 

skal inngå som en del av slokkevannskapasiteten i området må det være i dialog med Salten Brann IKS og 

det må legges til rette for ivaretakelse av HMS for mannskaper ved bruk av sjøvann. På bakgrunn av dette 

og det faktum at det konstatert at det er lavere kapasitet enn 50 l/s til området gjøres det ikke ytterligere 

risikoanalyse av temaet. På denne bakgrunn gjennomføres det ikke en risikoanalyse av temaet.  

 Sårbarhetsvurdering sårbare bygg 

Hydrogenanlegget etableres på et allerede etablert industriområde med Bodø lufthavn som en nær nabo. 

Dette gjør at det ikke er lokalisert typiske sårbare bygg i henhold til DSBs spesifikasjon i området. Samtidig 

er det identifisert bygg i området som vi likevel har valgt å definere som sårbare bygg (samfunnskritisk). 

Dette gjelder f.eks. 330-skvadroen sitt bygg og hangar inne på lufthavnen, Avinor remote tower center og ny 

tomt for Avinors kontrollsentral lokalisert i Bodø. Dette er viktige bygg både i beredskapssammenheng, men 

også ansett som viktig infrastruktur.   
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Alle disse byggene vil bli liggende med god avstand til hensynssonene som vil måtte bli etablert rundt 

fremtidig hydrogenanlegg på Langstranda, jf. beskrivelse under kap. 4.3.4. Når det i de videre fasene skal 

gjennomføres beredskapsanalyser og etableres en beredskap knyttet til anlegget vil disse lokasjonen bli 

hensyntatt i det arbeidet. Planområdet vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering tilsiktede handlinger 

Tilsiktede handlinger mot anlegget vil kunne medføre alvorlige hendelser. Anleggseier må derfor sikre 

anlegget så langt som praktisk mulig mot at uvedkommende tar seg inn på anlegget, og kan forårsake 

situasjoner som medfører fare for lekkasje eller eksplosjon. Det tilrådes at det i senere prosjekteringsfase 

gjennomføres en sikringsrisikoanalyse av anlegget1. Gitt gjeldende trusselvurderinger for Norge (ref. 1.5.20 

og 1.5.21), så er det ingen indikasjoner på at denne type anlegg er særskilt utsatt og at trusselnivået i Norge 

generelt sett er lavt. Dette er et bilde som vil kunne endre seg med tiden. Derfor er dette et tema som 

virksomheten selv må ha fokus på i fremtidig driftssituasjon. Planområdet vurderes som lite til moderat 

sårbart overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering belysning fra anlegget 

Et opplyst industrianlegg eller skip som ligger til kai for bunkring kan forstyrre aktiviteten på lufthavnen i dette 

området da avstanden er relativt kort. Dette kan utgjøre en fare for flytrafikken ved at det blender fly som går 

inn for landing. Det må derfor tenkes nøye gjennom utforming av anlegget og belysning, Det bør vurderes en 

belysningsplan og krav om at lys i området og på skip som ligger til kai skal være vendt nedover.  

Planområdet vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering birdstrike 

Området som skal tilrettelegges for industri og hydrogenproduksjon er i dag en fylling under utvikling. Som 

flyfotoet under viser er det ikke grøntområder eller kjente områder hvor det har slått seg ned mange fugler. 

Det vurderes derfor ikke som en fare at etablerte fugler blir fortrengt pga. etableringen av hydrogenanlegg på 

tomten og således er en fare for at disse flytter seg opp til og innenfor flyplassområdet.  

 
1 https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/veilder-sikring_nov2020.pdf  

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/tema/veilder-sikring_nov2020.pdf
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Figur 11 - Flyfoto av området for etablering av hydrogenproduksjonsanlegg, kilde norgeibilder.no 

Gjennom etableringen som planen legger til rette for vil det ikke bli etablert noen nye grønne områder eller 

andre områder som vil være naturlige områder som vil tiltrekke seg fugler for etablering, hekking osv. 

Planområdet og naboområdene vurderes derfor som lite sårbare overfor temaet.  

 Sårbarhetsvurdering skipstrafikk 

Hovedleden Røssøyleia går utenfor planområdet og langs med GreenH tomt for nytt hydrogenanlegg. Det 

betyr at ferje som skal inn for bunkring av hydrogen må krysse denne hovedleden for å komme inn til kai. 

Gjennom dialog med Kystverket (møte 3. februar) er det opplyst om at forsinkelsene på nye Bodø lufthavn 

gjør at en ikke kan regne med at Røssøyleia blir tatt bort innen bygging av hydrogenanlegget vil bli etablert. 

I utgangspunktet vil det ikke være behov for, ut fra GreenH sin aktivitet, å stenge den omtalte hovedleden, 

men utbyggingen vil medføre at det vil bli 2 – 6 kryssinger av den leia daglig, for en stor del i mørke. Dette vil 

være et nytt trafikkelement i dette området.  

Området vurderes som moderat sårbart overfor mulig sammenstøt mellom fartøy og det gjøres en 

risikoanalyse.  

Samtidig vil det være behov for forbedret oppmerking av grunner utenfor Langstranda og en eventuell 

justering av lokasjon for de flytende merkene som i dag er satt opp etter ønske fra los som tar inn fartøyene 

til Nordland betong slik at disse ikke kommer i veien for manøvrering til/ fra GreenH sin kommende kai. I et 

møte med Kystverket var det enighet om at dette vil la seg gjennomføre og er noe som det vil jobbes med i 

de videre fasene. I forhold til manøvrering inn til og ut fra kai vurderes sårbarheten å være liten.  
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5 Konklusjon og oppsummering av tiltak 

5.1 Konklusjon 

Gjennom reguleringsplanen legges det til rette for etablering av hydrogenproduksjonsanlegg, et anlegg som 

vil være underlagt storulykkeforksriften og i seg selv har en iboende sårbarhet for at det kan inntreffe 

alvorlige hendelser ved anlegget. Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet i analysen 

og forutsatt fulgt, som moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom 

fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

• Ustabil grunn 

• Havnivåstigning og bølgepåvirkning 

• Ekstremnedbør 

• Brann/ eksplosjon ved industrianlegg 

• Transport av farlig gods 

• Trafikkforhold 

• Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

• Slokkevann for brannvesenet 

• Sårbare bygg 

• Tilsiktede handlinger 

• Belysning fra anlegget 

• Birdstrike 

• Skipstrafikk 

Av disse fremsto planområdet som svært sårbart for brann og eksplosjon og moderat sårbart for hendelser 

knyttet til skipstrafikk og det ble derfor utført en risikoanalyse.  Analysen av de to hendelsene større 

eksplosjon i hydrogenanlegget og sammenstøt mellom ferje og fritidsbåt viste akseptabel risiko der 

ytterliggere tiltak skal vurderes.  Det er derfor identifisert ytterligere risikoreduserende tiltak, se kap. 5.2..  

Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 

samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette 

planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre planarbeidet. 

5.2 Oppsummering av tiltak 

Tabell 5.2 Oppsummering av tiltak 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Sterk vind Lokale vindforhold må hensyntas særskilt i videre detaljprosjektering.  

Høyderestriksjoner knyttet 

til hinderflater lufthavn 

Dette vil være rammebetingelser for utbyggingen og videre detalj 

prosjektering. Det etableres planbestemmelse med følgende innhold: Det 

må ikke etableres bygg, tilbygg, anlegg (tårn, tanker, m.v.) eller 

oppankrede skip som gjennomtrenger hinderflatene i restriksjonsplanene 

for dagens og nye Bodø lufthavn. Det er ikke tillatt med bruk av tårnkran 

innenfor sideflaten av hensyn til flysikkerheten. 

Elektromagnetiske 

forstyrrelser på 

Tiltakshaver må gjennom egen utredning forsikre seg om at de tekniske 

installasjonene i det nye hydrogenanlegget samt installasjon av andre 
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flynavigasjons-

installasjoner og GPS-

signaler 

elektromagnetiske støykilder i planområdet ikke vil forstyrre 

flynavigasjonsinstallasjoner og GPS-signaler 

på Bodø lufthavn.  

Lokalstabilitet Endelige vurderinger og undersøkelser angående lokalstabilitet og 

fundamenteringsmetode for hydrogenanlegget på tomten, er på dette 

tidspunktet av arbeidet ikke ferdigstilt og konkludert. Det vil derfor bli utført 

geoteknisk detaljprosjektering i den neste fasen av prosjektet, herunder 

ytterligere undersøkelser knyttet til fundamenteringsmetode for anlegget. 

Brann/ eksplosjon  Gjennom planen etableres hensynsoner med tilhørende bestemmelser.  

I videre detaljprosjektering gjennomføre en beredskapsanalyse, herunder 

invitere lokale nødetater og Avinor med i arbeidet.  

Implementere ytterliggere risikoreduse rende tiltak som identifiseres 

gjennom det videre arbeidet med fullstendig QRA for anlegget. 

Vurdere behov etablering av sikkerhetssone rundt fartøyet under bunkring, 

og evt. installere nye sjømerker i hovedleden slik at passerende båter vet 

hvor sonen går. 

Slokkevann Før igangsettelsestillatelse kan gis skal foreligge godkjente detaljplaner for 

kommunalteknisk anlegg, herunder dokumentasjon av tilstrekkelig vann til 

brannslukking. Dette må avklares i den videre detaljprosjekteringen, og 

nødvendige tiltak for å øke kapasiteten til området enten på ledningsnettet 

eller ved å etablere buffertank for brannvann på anlegget. I tillegg vil det 

være mulig å etablere sjøvann som en del av slukkeberedskapen, dette 

må vurderes i brannkonsept for anlegget. Det bemerkes at dersom 

sjøvann skal inngå som en del av brannvannskapasiteten i området må 

det være i dialog med Salten Brann IKS og det må legges til rette for 

ivaretakelse av HMS for mannskaper ved bruk av sjøvann. 

Sårbare bygg Når det i de videre fasene skal gjennomføres beredskapsanalyser og 

etableres en beredskap knyttet til anlegget vil disse lokasjonen bli 

hensyntatt i det arbeidet. 

Belysning for anlegget Det bør vurderes å utarbeide en belysningsplan og krav om at lys på 

anlegget og på skip som ligger til kai skal være installert på en måte som 

hensyntar blendingsfare for flytrafikken til Bodø lufthavn. 

Skipstrafikk I de videre arbeidene vurdere behov for forbedret oppmerking av grunner 

utenfor Langstranda og en eventuell justering av lokasjon for de flytende 

merkene som i dag er satt opp etter ønske fra los som tar inn fartøyene til 

Nordland betong slik at disse ikke kommer i veien for manøvrering til/ fra 

GreenH sin kommende kai.  

Vurdere å gjennomføre en spesifikk risikovurdering av trafikkmønster til og 

fra kai og herunder identifisere behov for ytterligere tiltak.  
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6 Vedlegg 1 – Risikoanalyse 

 

Hendelse 1 – større eksplosjon i hydrogenanlegget 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

 

Oppsummering: 

 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse X        X   X  

Stabilitet X      X    X   

Materielle verdier X      X    X   

 

Risikoreduserende tiltak: 

• Implementere ytterliggere risikoreduserende tiltak som identifiseres gjennom det videre arbeidet med 

fullstendig QRA for anlegget.  

• Vurdere behov etablering av sikkerhetssone rundt fartøyet under bunkring, og evt. installere nye 

sjømerker i hovedleden slik at passende båter vet hvor sonen går.  

 

 

  

Ved hendelser på hydrogenanlegget vil det kunne oppstå til dels stor eksplosjon. Det vil følgelig være en 

rekke tiltak i anleggets desingbasis for å hindre at denne type hendelser skjer, og det vil være en høy 

sikkerhet i anlegget. Det sikres også gjennom krav som stilles til anlegget gjennom storulykkeforskriften. 

Det videre arbeidet med QRA vil også kunne identifisere ytterligere tiltak for å forhindre at en slik alvorlig 

hendelse inntreffer. Sannsynligheten for en slik hendelse vurderes som lite sannsynlig.  

Liv og helse: For personer som oppholder seg rett utenfor anlegget vurderes konsekvens svært 

konservativt å kunne medføre stor konsekvens. 

Stabilitet: En slik hendelse er vurdert å gi liten konsekvens for området stabilitet.  

Materielle verdier:  

Basert på vurderinger gjort i den preliminære QRA er det konkludert med at skader på nabobygg er 

usannsynlig for alle scenario. Vinduer i moderne bygg har en motstand mot eksplosjonstrykk på ca. 150 

mbar, avhengig av rutestørrelse og glasstykkelse. I den foreliggende analysen er det gjort konservative 

vurderinger og sett på utbredelse for bare 100 mbar overtrykk. Vurderingen viser at ingen bygg vil være 

utsatt. Konsekvens for materielle verdier utenfor hydrogenanleggets område vurderes som liten.  
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Hendelse 2 – sammenstøt mellom ferje og fritidsbåt 

Drøfting av sannsynlighet: 

 

Drøfting av konsekvens: 

Det er selvfølgelig en viss fare for at alle typer fartøy som trafikkerer leden vil kunne medføre sammenstøt 

med en ferje som er på vei inn til hydrogenanlegget. Samtidig er det en del forhold som gjør at det er mindre 

sannsynlighet for større ulykker med større fartøyer og dertil mange involverte. Bakgrunnen for dette er:  

• Kapteiner/ styrmenn på fergene vil være vante personer som vil kunne se faresignalene i god tid. 

Større yrkesbåter (fra sjarkstørrelse og oppover) har VHF-radio som de kan kontaktes på. 

• Større fartøy som trafikkerer leden (Hurtigruta, båter til Nordland Betong, cruiseskip, hurtigbåter) har 

enten faste kapteiner eller los. Disse holder alltid god kommunikasjon og avtaler pragmatisk seg 

imellom. Disse har også plikt til å kommunisere med andre båter.  

• Bodø havn har kontakt med de fleste anløp og vil kunne orientere om forventet fergebevegelse i nær 

framtid.  

• Større fiskebåter (> 20 m) har alltid lyttevakt på VHF og kan kontaktes der.  

På bakgrunn av overstående vurderes det at det er hendelse med fritidsbåter (hvorav noen kan være store, 

og ukjente i dette farvannet) og de minste fiskefartøyene som det vurderes konsekvenser for i denne 

analysen. Fritidsbåter har ikke radioplikt og ulik kunnskap og forståelse av rettigheter og plikter på sjøen, og 

de har ikke nødvendigvis VHF eller bruker den ikke. I enmannssjarker er ikke føreren nødvendigvis i 

nærheten av radioen til enhver tid.  

 

 Hovedleden Røssøyleia går utenfor planområdet og langs med GreenH tomt for nytt hydrogenanlegg. 

Det betyr at ferje som skal inn for bunkring av hydrogen må krysse denne hovedleden for å komme inn 

til kai. Gjennom dialog med Kystverket (møte 3. februar) er det opplyst om at forsinkelsene på nye Bodø 

lufthavn gjør at en ikke kan regne med at Røssøyleia blir tatt bort innen bygging av hydrogenanlegget vil 

bli etablert. 

I utgangspunktet vil det ikke være behov for, ut fra GreenH sin aktivitet, å stenge den omtalte 

hovedleden, men utbyggingen vil medføre at det vil bli 2 – 6 kryssinger av den leia daglig, for en stor del 

i mørke. Dette vil være et nytt trafikkelement i dette området. Dette er en situasjon som ikke vil være 

særskilt for dette området og er noe som skjer hele tiden knyttet til sjøtrafikk, men det er følgelig et 

tilleggselement knyttet til denne leden mot/ ut fra Bodø.  

En fremtidig situasjon knyttet til bunkring av hydrogen vil være at en ferge vil stime ut av Bodø havn og 

gå litt forbi Langstranda og deretter gjøre en krapp 180 grader BB sving (venstre). Halvveis i denne 

manøveren vil den krysse Røssøyleia, for å komme inn til kai. Det er foreløpig ikke fastlagt hvordan 

ferjene vil gå fra kai. Det vil være mulig at ferjene forlater kai og går fremover mot nord øst, men de kan 

også bakke ut og snur deretter og dermed krysse Røssøyleia også ved den manøveren.  

Kryssing av hovedleden vil følgelig medføre en fare for sammenstøt med andre fartøy, spesielt gjelder 

dette mindre fartøy som har plikt å vike for et større fartøy (ferje), samtidig som det kan være vanskelig å 

få forståelse for at ferjen kommer til å ta en brå sving inn mot kai.  

Sannsynligheten for en hendelse som medfører sammenstøt mellom to båter ferje og mindre fritidsbåt 

vurderes som moderat sannsynlig.  
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Oppsummering: 

 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

Liv og helse  X       X   X  

Stabilitet  X    X     X   

Materielle verdier  X          X  

 

Risikoreduserende tiltak 

• Vurdere å gjennomføre en spesifikk risikovurdering av trafikkmønster til og fra kai og herunder 

identifisere behov for ytterligere tiltak.  

 

 

 

Liv og helse: Konsekvens av en slik hendelse vil avhenge av hvor mange som er involvert i hendelsen. 

Et sammenstøt mellom en ferje og en fritidsbåt vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse for 

ferjemannskapene. Alt etter fart på båten vil en slik hendelse kunne ha et alvorlig utfall for personer i 

fritidsbåter – konsekvens vurderes som stor. 

Stabilitet: Hendelsen vurdere i liten grad å medføre konsekvens for stabilitet. Skadene på en ferje 

vurderes i liten grad å sette den ut av drift.  

Materielle verdier: Konsekvens for materielle verdier vil i hovedsak være knyttet til skader på / tap av 

fritidsbåt. Konsekvens vurderes som middels.  


