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Produktark: Eksplosivanlegg 

 
 BESKRIVELSE  
 

Datasettet Eksplosivanlegg viser anlegg hvor 
eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares, og som 
har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) , se §§ 6.1 og 7.1 i forskrift 26. 
juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoff (eksplosivforskriften).  Merk at dette ikke 
omfatter Forsvarets anlegg.   

 
Datasettet inneholder informasjon om anleggseier, 
om stofftyper og -mengder og om farekode. 
Farekoden sier hvilken faregruppe og hvilken 
forenlighetsgruppe varen har.  Det er også angitt om 
anlegget faller inn under forskrift om tiltak for å 
forebygge og begrense konsekvensene av 
storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier 
forekommer (storulykkeforskriften). Anleggene er 
stedfestet som punkt, men har et sikringsfelt rundt 
som grunnlag for gitt tillatelse. 
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE 
 
 

 
Om bruk av dataene i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling 
 
DSB anbefaler at det etableres hensynssoner etter 
plan- og bygningsloven for alle permanente 
eksplosivanlegg. 
 
Anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller 
oppbevares etableres med sikkerhetsavstander til 
ulike typer utsatte objekter, jfr. Eksplosivforskriften 
§ 7-3.   Avstandene blir radius i sirkler rundt anlegget 
hvor de nevnte objekter ikke skal være å finne.   Det 
brukes tre ulike sikkerhetsavstander til disse 
gruppene av objekter:   
- Sykehus, skole, barnehage, høyblokk og 

forsamlingslokaler 
- Bolighus 
- Offentlig vei, kai, jernbane og lignende 

 
Sikkerhetsavstandene til et eksplosivanlegg 
avhenger av den FN-faregruppen de eksplosive 
varene i anlegget har og av hvilke maksimale  
 

 
mengder som håndteres. Det er krav til 
minimumsavstander uavhengig av mengde.   
Stoffgruppe, faregruppe og mengde er egenskaper 
til kartdatasettet, se side 4-5. De fleste anlegg har 
sikkerhetsavstander etter totalmengder i anlegget, 
men en del anlegg bestående av flere lagerenheter 
(magasiner/stålcontainere) kan ha innbyrdes 
avstander, med eller uten barrikader, slik at 
sikkerhetsavstandene settes etter maksimalt tillatte 
mengder i den enkelte lagerenhet. 
 
Krav til sikkerhetsavstander reguleres av 
eksplosivforskriften §§ 6-4 og 7-3. Til kapittel 7 er 
det utarbeidet en veiledning: ”Veiledning til forskrift 
av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring”  
 
Innenfor sikkerhetsavstander etablert etter nevnte 
tabellverdier vil man i enkelte tilfeller kunne finne 
for eksempel en bolig akseptert. Dette er med 
grunnlag i en spesifikk risikoanalyse. Generell 
sikkerhetsavstand for anlegget skal allikevel ikke 
reduseres til innenfor det eller de aksepterte 
objekter; tabellverdiene skal alltid brukes for 
etablering av hensynssoner. 
 
Anlegg som oppbevarer over 50.000 kg NEI er 
sikkerhetsrapportpliktige etter storulykkeforskriften.  
Kommunen kan merke seg at disse vies spesiell 
oppmerksomhet av myndighetene, og virksomheten 
har særlige forpliktelser etter nevnte forskrift.  
 
Når det etableres hensynssoner etter plan- og 
bygningsloven rundt eksplosivanlegg, kan det 
etableres tre soner i henhold til sikkerhets-
avstandene med ulike bestemmelser for ulike typer 
bebyggelse og infrastruktur.  Alternativt kan det 
opprettes én sone der bestemmelsene beskriver hva 
som kan tillates i ulike avstander fra anlegget.  (NB: 
Det er et problem at noen av anleggene er 
midlertidige, og vi får i dag ikke dette fram i 
kartdataene.) 
 
Hvis det er ønske om å planlegge å bygge innenfor 
sikkerhetsavstanden/i hensynssonen, må  

BESKRIVE LSE  

FORMÅ L/BRUKSOMRÅDE  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020626-0922.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020626-0922.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020626-0922.html
https://lovdata.no/forskrift/2016-06-03-569
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2005/Veiledning/kap7_oppbevaring.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2005/Veiledning/kap7_oppbevaring.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2005/Veiledning/kap7_oppbevaring.pdf
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kommunen varsle DSB og kontakte virksomheten. 
Det må da bli en forhandling med virksomheten. 
Kanskje må tillatelsen reduseres? Kanskje må 
virksomheten tilbys annet lagersted? Kanskje er eller 
kan mengdene fordeles på flere lagerenheter slik at 
sikkerhetsavstanden med det kan reduseres uten at 
risiko øker. 
 
Om bruk av dataene i kommunens beredskap 
 
Ved brann utgjør eksplosivanlegg en fare, og det er 
viktig at brannvesenet kjenner til lagerets 
beliggenhet.  De fleste lager ligger i utmark og kan 
berøres av skog- eller lyngbrann. Eksplosivforskriften 
(jf også veiledningen til kapittel 7) stiller krav til 
brannforbyggende tiltak, at vegetasjon skal være 
fjernet nær anlegget mv. Brannalarmsentralen har 
data om eksplosivlagrene i sine kartsystemer. For 
øvrig må ROS-analyser og beredskapsplaner 
registrere anleggene som en risiko, der en ulykke 
kan ha store konsekvenser.  Sikkerhetsavstandene 
gir et anslag over området som kan bli berørt.   
 
For eksplosivanlegg som er storulykkeanlegg, er det 
krav til at virksomheten har beredskapsplaner, at 
kommunen har tilstrekkelig informasjon til å lage 
egen beredskapsplan, og at virksomheten 
informerer allmennheten om sikkerhetstiltak 
(storulykkeforskriften §§ 11 og 12). 

 

 
  EIER/KONTAKTPERSON 
 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Datateknisk: Karen Lie karen.lie@dsb.no 
 
 

 
Målestokktall: 5000 
 
Flere anlegg er overført fra tidligere dataløsninger til 
eksisterende. Migrasjonen er kvalitetssikret, men 
det kan fortsatt finnes feil eller unøyaktigheter. En 
del av anleggene er stedfestet av DSB basert på 
innsendte kartmanus fra anleggseier.  Andre anlegg 
er stedfestet av anleggseier selv i forbindelse med 
elektronisk innsendelse av søknad.    Til tross for   
 
 
saksbehandleres kontroll med søknaden kan feil  
oppstå og virksomhetens endelige etablering av 
anlegget kan avvike fra det som er angitt i søknad.   

 
Eksplosivlager inne i gruver, tunneler og lignende er 
problematiske å stedfeste.  De kan være stedfestet 
til gruveinngangen eller til et punkt i terrenget over 
gruva.   
 
DSB antar at kartdataene inneholder noen nedlagte 
anlegg, fordi avvikling av anlegg ikke er blitt 
rapportert.  DSB skal ha erklæring/melding fra 
tillatelsesinnehaver om at anlegget faktisk er 
avviklet, selv om tillatelsenes varighet er gått ut, jf 
eksplosivforskriften § 7-13. Anleggene forblir aktive i 
kartgrunnlaget inntil slik erklæring foreligger. 

 
UTSTREKNINGSINFO 
 

Datasettet er landsdekkende, men omfatter ikke 
Svalbard. 
 

 

 
 Dataene oppdateres løpende, både med nye anlegg 
og med endringer i stoffmengde på anlegget.   
 
 

 LEVERANSEBESK 
DSB leverer data bare til kommuner og fylkesmenn 
til arbeid med planlegging, byggesaksbehandling 
eller beredskap.   
 
Format (Versjon) 

 SOSI 

 Shape 
 

Projeksjoner 
UTM EUREF 89, lokal sone eller 33  
 

Tilgangsrestriksjoner 
Data om eksplosivanlegg skal skjermes, for å 
forebygge tyveri fra lagrene (hjemlet i §24 i 
offentlighetsloven).  Tilgang til kommunens data skal 
skje på need-to-know-basis til ansatte som arbeider 
med planlegging, byggesaksbehandling eller 
beredskap og til konsulenter som arbeider med slike 
oppgaver for kommunen.   
 
 
 
 
Kartdatasettet Eksplosivlager kan ikke legges ut på 
kommunens kartløsning på internett eller intranett. 
 

E IER/KONTAKTPE RSON  

DATASE TTOPPLØ SNING OG  KILDE R  

UTSTRE KNINGSINFORMA SJ ON  
 

A JOU RFØ RING OG OPPD AT E RING  
 

LEVE RANSE BE SKRIVELSE  
 

https://lovdata.no/forskrift/2016-06-03-569
file:///C:/Users/baetor/Downloads/karen.lie@dsb.no
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Siden DSB anbefaler at permanente eksplosivlager 
danner grunnlag for etablering av hensynssoner i 
arealplaner, må likevel sikkerhetssonene vises i 
offentlige kart i planprosessene,  og disse gir dermed 
indirekte lokalisering av anleggene, men uten 
opplysninger om stofftyper og –mengder. 
 
Tjeneste 
Ingen WMS-tjeneste 

 
 

 
 BEAnleggPunkt 

 
 

 
 Se siste side 

 
 
 

 
Se lenker i teksten 

EGENSKA PSLISTE  
 

LENKE R  
 

OBJE KTTYPE LISTE  
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Eksplosiv vare er inndelt i følgende hovedslag:  

a) sprengstoff, slik som nitroglyserin, nitriocellulose, trinitrotoluen, hexogen, dynamitt og nitratsprengstoff,  

b) krutt, slik som røksvakt krutt og svartkrutt,  

c) tennmidler av enhver art som brukes i samband med andre eksplosiver unntatt tennmidler som faller inn 
under hovedslaget ammunisjon,  

d) ammunisjon, slik som patroner bestående av prosjektil, hylse, drivladning og tennmiddel, hylser av 
enhver art forsynt med ladning eller tennmiddel, prosjektiler forsynt med ladning, sporlys eller 
tennmiddel, håndgranater, bomber, raketter og miner samt lys-, brann- og røkbokser,  

e) pyroteknisk vare, slik som fyrverkeri, fyrstikker og lys-, røk- og brannsatser eller andre pyrotekniske 
satser.  

 
Eksplosiv vare er inndelt i følgende faregrupper etter FN regelverk: 
 
1. Faregruppe 1.1  Stoffer og gjenstander som innebærer fare for masseeksplosjon (en 

masseeksplosjon er en eksplosjon som nærmest momentant omfatter nesten hele 
lasten). 
 

2. Faregruppe 1.2  Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men med fare for utkast. 
 

 
3. Faregruppe 1.3  Stoffer og gjenstander uten masseeksplosjonsrisiko, men som innebærer 

brannrisiko samt en mindre sprengningsfare og/eller en mindre fare for utkast og 
som: 

a) tilfelle brann kan gi betydelig strålevarme; eller 
b) når brannen skjer etappevis, gir mindre eksplosjoner og/eller utkast. 
 

 
4. Faregruppe 1.4  Stoffer og gjenstander som bare innebærer ubetydelig eksplosjonsrisiko dersom 

de blir utsatt for tenning eller initiering under transporten. Virkningene er 
vesentlig begrenset til kolliet, og det kan ikke ventes utkast av fragmenter av 
nevneverdig størrelse eller i nevneverdig avstand. En utvendig brann må ikke 
kunne føre til at nesten hele innholdet i kolliet eksploderer nærmest momentant. 

 
 
5. Faregruppe 1.5  Meget ufølsomme stoffer, som kan forårsake massedetonasjon, men som er så 

ufølsomme at det er meget liten sannsynlighet for tenning eller overgang fra 
brann til detonasjon under normale transportforhold. Et minstekrav er at de ikke 
eksploderer under den utvendige brannprøven. 

 
6. Faregruppe 1.6  Ekstremt ufølsomme gjenstander uten fare for massedetonasjon. Gjenstandene 

inneholder kun meget ufølsomme eksplosivstoffer, og sannsynligheten for 
utilsiktet tenning eller detonasjonsoverføring er neglisjerbar. 

 
 
 
 

ME R OM E KSPLOSIV  VA RE  
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Egenskap Forklaring til egenskap Kodeverdier med forklaring 

ANLEGGID Anleggsnummer i DSBs database.  
Brukes som referanse ved kontakt 
med DSB om anlegget. 

 

NAVN Navn på anlegget  

KOMM Kommunenummer  

KLIENT Anleggseier  

ANL_TYPE Skiller på lager og 
produksjonsanlegg 

Anlegg for oppbevaring av eksplosiv 
vare 
Anlegg for tilvirkning av eksplosiv 
vare 

STOFFGRUPPE Hovedtype av eksplosiv vare  

FAREGRUPPE Beskriver varenes egenskaper  

MENGDE Mengde av angitt stoffgruppe, 
angitt som netto eksplosivinnhold 
(NEI) i kilo. 

 

STORULYKKE Angir om anlegget faller inn under 
storulykkeforskriften. 

Ja/Nei 

STEDFESTING Stedfestingsnøyaktighet Nøyaktig = nøyaktig stedfestet 
Eiendom = stedfestet til riktig 
eiendom 
Uspesifisert = det er ikke angitt om 
stedfestingen er nøyaktig eller til 
eiendommen 

DATAUTTAKSDATO Dato for uttak av data fra DSBs 
database.  Denne blir oppdatert 
løpende. 

År-måned-dag 
20120924 

EGENSKA PSLISTE  
 


