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Denne informasjonen er rettet mot deg som bor eller arbeider ved  
Forsvarets tankanlegg i Muruvik.

Hensikten er at du skal vite hvilket type produkt som håndteres på 
anlegget, hvordan sikkerheten ivaretas og hvordan du skal opptre 
dersom det skulle skje en ulykke. 

Tankanlegget er lokalisert på havneområdet i Muruvik, 7550 Hommelvik, 
i Malvik kommune. Anlegget eies av Forsvarsdepartementet.

Forsvarsbygg, mai 2020.
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Ønsker du mer informasjon?
For mer informasjon, se www.forsvarsbygg.no/muruvik eller ta 
kontakt med Forsvarsbygg på e-post: servicesenter@forsvarsbygg.no 
eller tlf. 468 70 400. 

Information in English
This information is about what you should do if an accident  
occurs at the fuel plant. The fuel plant imports, stores and supplies 
Værnes aircraft station with aviation fuel. An environmental and 
consequence risk analysis shows that the risk of being a neighbor 
to the fuel plant is minimal. A number of actions are being taken to 
reduce the risk of accidents at the station. In case of an accident the 
fire department and the police will be present and give information 
to the neighbors. Call the emergency services in case of an accident.
 

Med vennlig hilsen

Sikkerhet og varsling
TANKANLEGG I MURUVIK

Slik ivaretar vi 
sikkerheten



Hva er formålet med tankanlegget og hvordan fungerer det?
Tankanlegget importerer, lagrer og forsyner Værnes flystasjon med flydrivstoff. 
Drivstoffet ankommer anlegget med skip. Værnes flystasjon forsynes fra  
anlegget via en rørledning.  

Hvilken informasjon har du krav på som nabo til anlegget? 
Gjeldende forskrifter stiller krav til at anleggets drift og operasjon 
blir ivaretatt på en god og trygg måte. Forskriftene stiller også 
krav til informasjon til nærmiljøet om viktige faremomenter 
ved virksomheten og hvordan disse håndteres. Naboer skal 
også informeres om hvordan de skal forholde seg dersom 
en større ulykke skulle inntreffe ved tankanlegget.

Hvilken risiko er knyttet til anlegget?
Tankanlegget i Muruvik lagrer flydrivstoff, Jet A1/F-35. 
Alle tankanlegg for lagring av petroleumsprodukter 
kan medføre en risiko for omgivelsene. Det stilles derfor 
strenge krav til denne type virksomheter og det er utført 
miljø- og konsekvensrisikoanalyse for å kartlegge sann- 
synligheten for at en hendelse skal kunne oppstå. Risiko- 
analysen omfatter også nærhet til Kosan Gas sitt propanlager 
på nabotomta. 

Analysen konkluderer med at risikoen for tredjeperson er minimal og i 
henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine  
kriterier. Det samme gjelder miljørisiko. Hensynssoner begrenser seg til tank- 
anleggets nærområde.

Hvilke uhell eller ulykker vil kunne skje?
Risikoanalysen viser at aktuelle farer fra tankanlegget er lekkasje eller utslipp av 
oljeprodukter fra rør og tanker. Oljeprodukter kan antenne etter et utslipp og 
en eventuell brann vil kunne ha innvirkning på området rundt terminalen. 
Produkter på anlegget blir lagret og håndtert på en slik måte at faren for større 
uhell er regnet som svært liten. 

Hvilke sikkerhetstiltak gjøres på anlegget?
Det er gjort en rekke tiltak for å redusere risikoen for uhell ved anlegget.  
Blant annet er alle tanker plassert i et oppsamlerbasseng som er utstyrt med 

overfyllingsvern og peilesystemer. Branndetektorer og detektorer for å opp- 
dage oljesøl er plassert flere strategiske steder i anlegget. 

Systematisk vedlikehold, kontrollrutiner og gode prosedyrer sikrer at anlegget 
til enhver tid er i god stand, betjenes riktig og at sikkerhetsfunksjonene 

fungerer. Anlegget er kameraovervåket og kritiske alarmer overføres 
direkte til vaktsentral og nødetater. 

Hvordan er beredskapen for anlegget?
Det er utarbeidet beredskapsplan for anlegget.  

Beredskapsplanen beskriver hvordan en hendelse skal 
håndteres. Når en alvorlig hendelse oppstår, skal vi 
handle raskt og effektivt, som begrenser utfallet. Første 
rekke beredskap for anlegget vil mandag til fredag 
være lokal driftsoperatør. Driftsoperatøren vil da ivareta 
ansvaret som skadestedsleder og iverksette iverksetter 
nødvendig skadebekjempelse, i henhold til Forsvarets 

gjeldende prosedyrer, inntil nødetatene ankommer  
stedet og overtar. 

Hva gjør du hvis det skjer en ulykke?
Ved større hendelser vil brannvesen og politi være til stede  

å lede redningsarbeidet. Politi og redningstjeneste er ansvarlige  
for å varsle naboer og å gi instrukser ved en 

eventuell ulykke. Vi oppfordrer alle naboer  
om å følge instrukser og henstillinger  
som gis fra nødetatene. 

En eventuell beslutning om evakue- 
ring vil bli gjort av politiet i samråd 
med brannvesen. Det vil være  
politiet som leder evakueringen.
 

Forsvarets vakttelefon  
ved anlegget er tlf. 477 88 043.
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Hva gjør jeg ved en eventuell 
brann og røyken sprer seg?  

 

Hold deg innendørs dersom ikke annen 
melding er gitt

1. Lukk vinduer og ventiler.
2. Dersom du er utendørs, beveg  

deg bort fra området hvor det 
kommer røyk fra.

3. Lytt til radio (NRK P1).

?

Kontakt nødetatene ved 
en eventuell ulykke 

• Brannvesen: 110
• Politi: 112
• Ambulanse: 113
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