
Virksomheter som lagrer eller behandler brannfarlige, reaksjonsfarlige, 
trykksatte eller eksplosjonsfarlige stoff (farlig stoff) kan utgjøre en fare for 
omgivelsene. Samtidig påvirker omgivelsene risikoen på virksomheten. 
Iht. brann- og eksplosjonsvernloven har alle slike virksomheter plikt til å 
sørge for at håndteringen skjer på en slik måte at mennesker, miljø og 
omgivelser er tilfredsstillende sikret.

Med spisskompetanse innen kvalitative- og kvantitative risikoanalyser, 
i kombinasjon med tverrfaglig ingeniørkompetanse og tyngde, kan 
Multiconsult gjennomføre nødvendige analyser og vurderinger for å  
etablere hensynssoner rundt anlegg som lagrer eller behandler farlig 
stoff. 

Multiconsult bruker konsekvens- og risikoanalyseverktøyene EFFECTS 
og RISKCURVES. Disse brukes blant annet til å estimere fareavstander og 
hensynssoner rundt anlegg som håndterer farlige stoffer, jf. DSBs  
temaveiledning nummer 13.

Multiconsult kan også bistå med å utarbeide sikkerhetsrapport og  
samtykkesøknad når dette er påkrevd av DSB.

• Mongstad Base: Utbygging av 
tankanlegg med samsvarsvurdering 
(DSB), kjemikalievurdering av giftig 
og brannfarlig stoff, og ROS-analyse 
(2017 - pågår).

• Delplan for Hotellneset: Vurdering av 
hensynssone rundt planlagt tankanlegg 
utenfor Longyearbyen (2017 - pågår).

• Shell Lillesund Tankanlegg: 
ROS-analyse i forbindelse med 
prosjektering av oppsamlingsbasseng 
(2014).

• Shell Nyhamna Ormen Lange:  
Risikoanalyse av dieseltank, gasslager 
og kjemikalielager (2014).

• Kristiansund Base (SAR Averøy): 
Risikoanalyse, samt etablering av 
sikkerhets- og EX-soner for nytt 
tankanlegg for mottak av brannfarlig 
væske (2013).

Systemsikkerhet og Risikostyring
Risikoanalyser for virksomheter som håndterer farlig stoff

ndre, midtre og ytre hensynssoner, etablert med RISKCURVES (oppkonstruert anlegg og scenario) | Illustrasjon: Multiconsult. 
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OPPGAVER OG 
PRODUKTER

• Kvantitativ risikoanalyse (QRA)
• Utarbeidelse av hensynssoner
• Kvalitativ risikoanalyse og –vurderinger
• Utarbeidelse av samtykkesøknad og 

sikkerhetsrapport til DSB
• Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
• Utarbeidelse av eksplosjonsverndokument

• Etablering av EX-soner
• Rådgivning innenfor brann og teknisk 

sikkerhet
• Rådgivning ifm. håndtering av farlig 

stoff iht. DSB sine forskrifter 
• Prosjektrisikostyring

Øverst til venstre: Togulykke Lillestrøm (2000). Brann i vogner med 92 tonn propan | Foto: Odd Steinar Tøllefsen, Aftenposten , Nederst til venstre: Utstrekning av 
brannball og dødelig ståling dersom vognene på Lillestrøm stasjon hadde gått til brudd | Illustrasjon: Multiconsut. Høyre: Brukergrensesnitt RISKCURVES| Illustrasjon:  
Multiconsult. 

EFFECTS brukes til å kvantifisere konsekvenser som følge av forskjellige ulykkeshendelser. Dette  
inkluderer skade på personer og bygninger som følge av brann, eksplosjon eller utslipp av giftige stoffer. 
Modeller og funksjonaliteter inkluderer: spredning av brennbare og giftige gasser, stråling fra pøl- eller 
jetbrann, trykk- og stråling fra BLEVE (katastrofalt tankbrudd), omfattende database for kjemiske stoffer 
og blandinger, skademodeller for å vurdere hvordan personer og bygninger tar skade av giftig gass, 
trykk og stråling, m.m.  

RISKCURVES er et verktøy for å utføre kvantitative risikoanalyser og kan brukes til å etablere  
hensynssoner. EFFECTS-modellene er en integrert del av RISKCURVES og brukes sammen med 
informasjon om lekkasjen, lekkasjefrekvens, tennsannsynlighet, vinddata, populasjonsdata, m.m. til å 
etablere iso-risk-konturer for individuell risiko. Bidraget til totalrisikoen fra forskjellige lekkasjepunkt, 
vindretninger og ulykkestyper til individuell risiko kan enkelt synliggjøres.  

EFFECTS og RISKCURVES er utviklet av TNO og baserer seg på TNO sine fargede bøker (Yellow, Red, 
Green og Purple Book). De fargede bøkene er anerkjent og mye brukt som oppslagsverk for risiko- og 
konsekvensanalyser i petrokjemisk prosessindustri, både i Norge og internasjonalt.

Multiconsult har også kompetanse og verktøy til å utføre avanserte Computational Fluid Dynamics 
(CFD) analyse av brann eller gass-spredning.


