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VVM for containerterminal i Århus

BAGGRUND
- Etableret i 2001
- Risikovirksomhed i nov. 

2005
- Afgørelse om VVM-pligt i 

juli 2007
- Afgørelse stadfæstet af 

NKN i juni 2008
- VVM igangsat i april 2009  

HVORDAN FASTLÆGGES 
SIKKERHEDSZONER?



Model for risikovurdering og planlægning

SIKKERHEDSZONEN AFGRÆNSES I 3 NIVEAUER:
- Niveau 1: Det mest risikofølsomme område, hvor der 

ikke bør være følsom arealanvendelse
- Niveau 2: Et mellemområde med nogle nærmere angivne 

begrænsninger for arealanvendelsen
- Niveau 3: Et mindre risikofyldt område med få 

begrænsninger på arealanvendelsen

GRUNDLAG:
- Miljøprojekt 112/1989
- Arbejdsrapport 4/2007
- Arbejdsrapport 8/2008
- ((VVM vejledningen))



Model for risikovurdering og planlægning

MODELLEN BESTÅR AF 3 TRIN:

1. Beregning af konsekvensafstande og evt. yderligere 
reduktion af konsekvenser (ALARP/ALARA)

2. Beregning af individuel og samfundsmæssig risiko samt 
evt. reduktion af risiko (ALARP/ALARA) 

3. Zonering af risiko og planlægning af arealanvendelse 
omkring risikovirksomheden



3-TRINS MODEL

Trin 1: Beregning af konsekvensafstande

- Konsekvensafstand for det værst tænkelige uheld
(Dimensionerende konsekvensafstand)

- Konsekvensafstand for værst mulige uheld
(Maksimal konsekvensafstand)

- Konsekvensafstand inden for hvilken, der kan forventes 
skade
(Sikker afstand)



Tærskelværdier
Brand og eksplosion

Påvirkningstype Tærskelværdier anvendt i konkret 
VVM sag

Bemærkning

Brand 
(varmestråling)

Dimensionerende og 
maksimal 
konsekvensafstand: 

6 kW/m2 Over 6 kW/m2 vil der kunne forekomme livstruende 
og uhelbredelig personskade.
Mellem 2,5 og 6 kW/m2 vil der kunne forekomme 
helbredelig personskade i mindre eller større 
omfang.
Under 2,5 kW/m2 vil der være meget begrænset 
eller ingen personskade

Sikker afstand: 2,5 kW/m2

Eksplosion (overtryk) Dimensionerende og 
maksimal 
konsekvensafstand: 

50 mBar Over 50 mBar vil der kunne forekomme direkte og 
uhelbredelig personskade, svære bygningsskader og 
større glasskader.
Mellem 20 og 50 mBar vil der kunne forekomme 
indirekte og mindre personskade samt lettere 
bygningsskade
Under 20 mBar vil der være under 10 % glasskade 
og ingen personskade. 

Sikker afstand: 20 mBar

Eksplosive gasser Dimensionerende og 
maksimal 
konsekvensafstand: 

LEL Hvis LEL (nedre eksplosionsgrænse) kan overskrides 
udenfor virksomhedens areal, kan antændelse her 
medføre risiko for personer i omgivelserne 



Tærskelværdier
Giftige gasser (toxocitet) og miljø

Giftige gasser 
(toxicitet)

Dimensionerende og 
maksimal 
konsekvensafstand: 

AEGL-3

?

Over AEGL-3 værdien forventes det, at den 
almindelige befolkning, inkl. følsomme 
individer, vil kunne opleve livstruende 
sundhedspåvirkning eller dø.

Mellem AEGL-3 værdien og IDLH (AEGL-2) 
værdien vil der kunne forekomme ikke-
livstruende helbredsskade i mindre eller større 
omfang.

Under IDLH værdien forventes man at kunne 
opholde sig i 30 minutter uden åndedræts-
beskyttelse og uden, at der opstår 
flugtforhindrende symptomer eller varige mén. 
(AEGL-2 værdien defineres på nogenlunde 
tilsvarende måde).

Sikker afstand IDLH (AEGL-2) 

?
Begge som udgangspunkt med en 
midlingstid på 30 minutter.
Ved udslip med en varighed på under 
30 min anvendes dog en tidsskalering, 
jf. arbejdsrapport nr. 4/2007 fra 
Miljøstyrelsen.

Påvirkning af natur og 
miljø (miljøskade)

Der er ikke fastsat tærskelværdier for miljøskade, da der endnu ikke har været en 
kvalificeret diskussion heraf i Danmark, jf. arbejdsrapport nr. 8/2008. 
Konsekvensvurderinger af miljøskade bør foretages på samme niveau som i en VVM. Der 
er specielt vigtigt at være opmærksom på, at vurdering af påvirkning af evt. internationale 
naturbeskyttelsesområder efter habitatdirektivet med sikkerhed skal kunne fastslå, at 
påvirkningen ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke har skadelige virkninger. Der 
henvises bl.a. til EF-Domstolens afgørelse af 7. september 2004 i sag C-127/02 og 
Miljøklagenævnets afgørelse af 29, april 2009 vedr. Samsø Flyveplads.

?



3-TRINS MODEL

Trin 2: Beregning af individuel stedbunden og 
samfundsmæssig risiko

Beregning af individuel stedbunden risiko
Isokurver for f.eks. 1x10-5, 0,5x10-5, 1x10-6 og 0,5x10-6



3-TRINS MODEL

Trin 2: Beregning af individuel stedbunden og 
samfundsmæssig risiko

Samfundsmæssig risiko (F/N kurve)



3-TRINS MODEL

Arealanvendelse:
Zone 1: Ingen følsom arealanvendelse
Zone 2: Industri, kontor og erhverv. Følsom arealanvendelse i mindre udstrækning (?)
Zone 3: Følsom arealanvendelse, men ikke institutioner, der indgår i beredskab

Trin 3: Zonering af risiko og planlægning af arealanvendelse

Risiko-
virksomhed

Zone 2a

Zone 2b
Isokurve for stedbunden 
individuel risiko på 1x10-6 pr år

Dimensionerende 
konsekvensafstand

Maksimal 
konsekvensafstand

Zone 3

Sikker afstand

Zone 1



Problemstillinger og udfordringer

- Kan udlægning af sikkerhedszoner være i konflikt med den 
private ejendomsret?

- Hvilken arealanvendelse kan tillades indenfor 
sikkerhedszonerne?

- Hvordan udformes de konkrete retningslinjer i et KP-tillæg?
- Hvordan håndteres konflikten mellem offentliggørelse af 

sikkerhedszoner og Politiets krav om tilbageholdelse af 
risikooplysninger af hensyn til faren for terror mv.

- Hvordan forbedres udveksling af oplysninger mellem miljø-
og planmyndigheden?

- Konflikter kan forebygges ved tæt samarbejde tidligt i 
planforløbet!
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