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1. INDLEDNING 
North European Pipeline System (NEPS) er et kombineret tank- og pipeline system til opbevaring 
og transport af brændstof. 

Miljøministeriet meddelte i 1974 tilladelse til fortsat drift af anlægget. Miljøcenter Odense (MCO) er 
tilsynsførende myndighed for rørledningen og ønsker nu at revurdere tilladelsen for olierørlednin-
gen. Rørledningen er omfattet af reglerne i olietankbekendtgørelsen1, der er udstedt i medfør af § 
19 i miljøbeskyttelsesloven2. MCO er i henhold til olietankbekendtgørelsens § 23 tilsynsmyndighed 
på pipelines med en længde på mere end 70 km.  

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har som etablissementsforvaltende myn-
dighed i forsvaret den 3. december 2008 fremsendt ansøgningsmateriale som grundlag for Miljø-
center Odenses vurdering af NEPS. Endvidere har forsvaret i marts 2009 fremsendt en risikoanaly-
se af NEPS.  

På grundlag heraf, samt af supplerende oplysninger, der løbende er fremsendt fra FBE, giver MCO 
tilladelse til fortsat drift af NEPS på de vilkår, der er angivet i afsnittet ”Afgørelse og vilkår”. I afsnit-
tet ”Teknisk beskrivelse” sammenfattes og vurderes oplysningerne fra ansøgeren, og Miljøcenter 
Odenses vilkår begrundes. 

Tilladelsen omfatter følgende:  
 

• Selve rørledningen (NEPS) ink. f.eks. rørledningerne ved flyvestationerne, flådestationerne 
og Hundested Havn til deres respektive tankområder.  

• Pumpestationerne: Understed, Aalborg, Ejstrup, Lyngsbæk, Esbjerg, Fredericia og Frestrup 
samt ventilarrangement Bredstruplund.  

• Importanlæg: Esbjerg Havn, Lyngbæk Pier, Aalborg Oliehavn, Understed, Flådestation Fre-
derikshavn, Flådestation Korsør og Hundested Havn. 

 
De øvrige pumpestationer og tankområder der er tilknyttet rørledningen, er ikke omfattet af denne 
godkendelse. Anlæggenes indretning fremgår af de af FBE fremlagte oplysninger og den tekniske 
beskrivelse.  
 
Det er miljøcenterets vurdering at anlægget vil kunne drives uden væsentlig indvirkning på miljøet, 
når driften sker i overensstemmelse med tilladelsen. 
 
 
1.1 Beskrivelse af anlægget 
Etableringen af tankområderne, pumpestationerne og rørsystemet blev påbegyndt i 1953 ved hjælp 
af NATO infrastrukturmidler og blev gradvist udvidet med alliancens behov for brændstoffer. Ho-
vedparten af udbygningen blev afsluttet sidst i 1960’erne. NEPS er således bygget med det militæ-
re beredskab for øje. I fredstid anvendes systemet i militær sammenhæng primært til forsyning af 
flyvevåbenet. Civilt anvendes dele af systemet af Foreningen af Danske Olieberedskabslagre 
(FDO), som har et antal tanke med forbindelse til pipelinen. Forsvarets Depot og Distribution 
(FDD), som er en NIV III myndighed under Forsvarets Materieltjeneste (FMT), er driftsansvarlige for 
NEPS.  

                                                 
1 BEK nr. 259 af 23/03/2010 om  indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
2 Miljøministeriets lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 
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NEPS har en større kapacitet, end forsvaret i dag har behov for. Derfor arbejdes der på at udnytte 
den ledige kapacitet ved at udleje tanklagre og tilbyde transport af brændstof i ledningen. 

Rørledningen har en samlet længde på ca. 650 km, hvoraf den danske del af ledningen har en 
længde på ca. 580 km. 

Pipelinen er i hovedtræk et nord-syd gående system, der strækker sig fra Frederikshavn i nord til 
Kielerkanalen i syd. Systemet er i Danmark forbundet til flyvestationerne Aalborg, Karup og Skryd-
strup samt til de tidligere flyvestationer Tirstrup og Vandel. Derudover er NEPS forbundet med FDO 
systemet flere steder og omfatter også flere stikledninger i den forbindelse. NEPS er i Danmark 
forbundet til Shell Raffinaderiet i Fredericia og Esbjerg Havn. Der er importsteder i Esbjerg Havn, 
Lyngsbæk Pier ved Ebeltoft, Understed fortøjningsarrangement ved Frederikshavn samt i oliehav-
nen i Aalborg. På Sjælland er der importsteder i Hundested Havn og Flådestation Korsør. Begge 
steder er der en pipeline til et tankområde. Flere pipelinen jf. punkt 3.1 er tømte og planlægges af-
hændet.  

Ved import af brændstof sker leverancen enten fra skib eller direkte fra raffinaderi. Efter kvalitets-
kontrol pumpes brændstoffet fra modtagertankområdet til det tankområde, hvorfra produktet kan 
udleveres.  

Brændstoflagrene (tankområderne), som hver især bl.a. består af flere jorddækkede tanke, er pla-
ceret langs pipelinen. Ved importanlæggene og på pipelinen er der flere pumpestationer.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af det af forsvaret fremsendte materiale, meddeler Miljøcenter Odense hermed tilla-
delse til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), til fortsat drift af NEPS.   
 
Tilladelsen meddeles i henhold til § 19 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår. 
 
2.1 Generelle bestemmelser  
 
1. Tilladelsen er gældende fra offentliggørelse.  
 
2. Rørledningen med tilhørende installationer skal indrettes og drives i overensstemmelse med 

tilladelsens krav og den af ansøgeren fremlagte Miljøtekniske beskrivelse (MTB). 
 
 
3. Forsvaret skal underrette MCO, før forsvaret 
  

a. påbegynder planlagte udvidelser eller ændringer, som er omfattet af nærværende tilla-
delse, 

b. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når rørledningen helt eller delvist overdra-
ges, udlejes eller bortforpagtes, 

c. indstiller driften af rørledningen, eller delstrækninger heraf, i en længere periode, det vil 
sige i mere end 6 måneder svarende til definitionen ”mølpose lukning” jf fremsendte 
kommentar 

d. genoptager driften, efter den har været indstillet en længere periode, det vil sige i mere 
end 6 måneder. 

 
4.    

 Forsvaret, skal - ved endeligt ophør af virksomhedens drift eller enkeltaktiviteter - 
træffe de nødvendige foranstaltninger ved miljøsikring af anlægget for at undgå forurenings-
fare og for at bringe stedet tilbage til en - efter nærmere aftale med MCO - miljømæssigt til-
fredsstillende stand. Forslag til foranstaltninger m.v. skal sendes til MCO før driften indstil-
les.  
 

5. Hvis der ved tilsyn, måling eller på anden måde konstateres overskridelser fastsat i denne 
tilladelse, skal forsvaret uopfordret og uden ugrundet ophold, udføre eller lade udføre af-
hjælpende foranstaltninger. 

 
6. Der skal senest ultimo januar 2011 til MCO fremsendes dokumentation for at Hundested 

pumpestation er miljøsikret, så der ikke kan ske forurening af undergrunden. Herunder at de 
tilhørende tanke er tømte og rengjorte. 

 
7. Der skal senest ultimo januar 2011 til MCO fremsendes en tidsplan for sløjfning af udvalgte 

ventilbrønde og bypassbrønde. På grundlag af denne plan vil MCO vurdere om der er be-
hov for fremskyndelse af tidsplanen. 
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8. Inden 1. juni 2012 skal den katodiske beskyttelse af NEPS være renoveret og der skal være 
indført on/off målinger med tilhørende kontrolforanstaltninger og acceptgrænser. Projektets 
status skal fremgå af den årlige indberetning til MCO, første gang for året 2010. 

 
9. Der skal senest den 1. december 2010 fremsendes en plan for pigging af de højtrykslednin-

ger der endnu ikke er undersøgt. Tidsplanen må ikke overskride 1. januar 2013. 
 
10. Inden 1. december 2010, skal der fremsendes en plan for pigging af højtryksledninger frem-

over. Intervallet for tidsplanen må ikke overstige 15 år fra sidste pigging på baggrund af er-
faringer fra igangværende pigging projekter. 

 
11. Senest 1. december 2010 skal der fremsendes en plan for gennemførelse af pigging af lav-

trykssystemer. Tidsplanen må ikke overskride 1. januar 2015. 
 
12. Inden 1.april 2013, skal der fremsendes en plan for pigging af lavtrykssystemerne fremover. 

Intervallet for tidsplanen må ikke overskride 15 år fra sidste pigging. 
 
13. Der skal udarbejdes en procedure for vurdering af rørledningens læggedybde. Proceduren 

skal omfatte beskrivelse af hvorledes læggedybden måles, kriterier for hvornår en måling 
anses for kritisk, samt hvilke foranstaltninger, der iværksættes hvis der konstateres en for 
lav lægningsdybde. Proceduren skal fremsendes til MCO senest 1. marts 2011 og være til-
gængelig for personale ved det ansvarlige tankområde. 

  
2.2 Drifts og kontrolvilkår 
 
14. Der skal inden ultimo januar 2011 fremsendes en plan for inspektion/kontrol af tanke på 

pumpestationerne, der indeholder mineralolieprodukter. Kontrollen skal som minimum være 
som angivet i olietankbekendtgørelsen. 

 
15. Alle nedgravede olieførende rør af stål på pumpestationerne skal være effektivt katodisk 

beskyttede.      
 
16. Faste slanger til udlevering til lastbiler skal efterses og trykprøves mindst en gang hvert an-

det år. Resultatet af prøvningen skal – i sammenfattet form og med angivelse af om tryk-
prøvningen og eftersynet er tilfredsstillende - anføres i driftsjournal og fremgå af den årlige 
indberetning til MCO. 

 
2.3 Procedure ved uheld 
 
17. Væsentlig forurening som følge af virksomhedens drift, herunder i forbindelse med 

driftsforstyrrelser, unormale driftssituationer eller uheld skal hurtigst muligt meddeles MCO. 
 
 En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest to 

uger efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller 
påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser. 

 
2.4 Journalføring og kontrolrutiner 
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18. Resultatet af prøvningerne og kontrol skal anføres i driftsjournal. Hovedresultaterne af 
resultaterne skal fremgå af den årlige indberetning til MCO. 

 
2.5 Indberetning og rapportering 
 
19. FBE skal hvert år inden 1. april fremsende forløbende år fra 1. januar - 31.december til 

MCO fra 2010: Afrapporteringen skal ske kortfattet og på en overskuelig måde og skal som 
minimum indeholde: 

 
• Oversigt over resultater af pigging af rørledningerne i løbet af året, samt oplysninger 

om planlagt pigging det følgende år.  
• Oversigt over egenkontrollen af den katodiske beskyttelse, i året sammenholdt med 

kravværdierne for den tidsmæssige frekvens og potentialeintervallerne. Er værdierne 
ikke overholdt, skal der samtidig fremsendes en handlingsplan for overholdelse af 
værdierne. 

• Hovedresultaterne af tæthedsprøvninger, der er foretaget i det foregående år samt 
tilstandsrapporter for alle testede ståltanke. 

• Registrering af nærved miljøuheld, uheld og driftsforstyrrelser 
• Observationer af eventuelle ændrede lægningsdybder 
• En beskrivelse i oversigtsform af hvilke rørdele, tanke, ventilbrønde der er udskiftet 

eller sløjfet i løbet af året. 
• Prioriteret plan for udskiftning af rørdele og tanke det igangværende år. 
• En kort oversigt over resultatet af linievandringerne og linieturene, herunder evt. op-

lysninger om fravigelser og observationer.   
• Log for trykprøvning hvert andet år etc. af faste slanger til tankning  
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3. TEKNISK BESKRIVELSE, VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
3.1 Indledning 
 

Dette afsnit indeholder en sammenskrivning af forsvarets miljøtekniske beskrivelse og en vurdering 
af de dele af NEPS-systemet, som er omfattet af denne § 19 tilladelsen. Herunder en begrundelse 
for de stillede vilkår. 

Tilladelsen omfatter Importfaciliteter, pipelinen fra importfaciliteter til tankområder og imellem tank-
områder inklusiv ventilarrangementer og brønde, manifold, surgetanke. Tilladelsen omfatter endvi-
dere lavtrykspumpestationerne Understed, Aalborg Oliehavn, Esbjerg Havn samt højtrykspumpe-
stationerne på Flådestation Frederikshavn, Lyngsbæk, Fredericia, Ejstrup og Frestrup. 

Følgende dele af ledningen samt pumpestationer benyttes ikke længere: 

Tankområde Fladen – Tankområde Vrangbæk. 
Tankområde Vrangbæk – Tankområde Understed Nord  
Tankområde Understed Nord – Understed Pumpestation. 
Hundested Havn - Tankområde Hundested 
Tankområde Handrup - Lyngsbæk Pumpestation 
Tankområde Handrup - Flyvestation Tirstrup 
Tankområde Handrup - Første FDO depot. 
Tankområde Vandel – Flyvestation Vandel. 
 

På pumpestationerne i tilknytning til rørledningerne findes er række motorer til pumpning af produk-
ter. Endvidere findes der på stationerne nødstrømsanlæg. Disse motorer og anlæg er ikke omfattet 
af tilladelsen. 

Udover motorerne findes også en række tanke til opbevaringer af produkter. Tankene findes i man-
ge forskellige størrelser. Olietanke reguleres i langt overvejende grad af olietankbekendtgørelsen. 
Denne bekendtgørelse regulerer imidlertid kun nedgravede tanke på op til 100.000 liter og overjor-
diske tanke på 200.000 liter og derunder. Er tankene ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, skal 
der gives en særlig tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. 

Er det samlede oplag på et anlæg større end 2.500 ton, skal oplaget endvidere godkendes efter 
reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Disse regler er nærmere fastlagt i Miljøministeriets be-
kendtgørelse om listevirksomheder.3  

Der er ikke med denne tilladelse taget stilling til om nogle af oplagene, skal vurderes efter miljøbe-
skyttelseslovens kapitel 5.       

 

3.1.1 Pipelinen 
I klassificerede bilag til den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt et kort over NEPS-ledningen. Det 
fremgår af kortet at ledningen bl.a. føres gennem områder med særlige drikkevandsinteresser. 

                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006   
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Ledningens lægningsdybde er normalt 60 cm. Rørledningens dimensioner er fra 4” til 14”, hvor 6” 
er den mest anvendte. Rørene er sømløse stålrør med godstykkelse på 4,78 mm til 7,92 mm og er 
produceret efter standarden API (American Petreol Industri) 5 L Grade B.  

Det samlede rørledningssystem er opdelt i sektioner, med lukkede ventiler på tankområderne. En 
rørledningssektion, bestående af rørledningsstrækningen mellem 2 tankområder, kan betragtes 
som en lang olietank med en længde på ca. 50-70 km. Rørforbindelserne, der forbinder de fleste 
tankområder eller pumpestationer, er højtryksrørledninger og har et afgangsdriftstryk på max 80 
bar. De forbindelser, der forbinder importsteder med tankområder eller pumpestationer, er lavtryks-
rørledninger og har et afgangsdriftstryk på max 16 bar. Modtagertrykket vil være ca. 1-2 bar. Det 
samlede rørledningssystem er altid oliefyldt. I højtryksledninger opretholdes et hviletryk på ca. 20-
25 bar, mens der i lavtryksledninger opretholdes et hviletryk på ca. 5-10 bar. På tankområder og 
pumpestationer er der på de ind- og udgående rørledninger mulighed for aflæsning af trykket vha. 
manometer. På hovedparten af tankområderne er dette udbygget med elektronisk trykmåling.  

Rørene er katodisk beskyttede og belagt/beviklet med en coatning. Coatningen kan variere alt af-
hængig af etableringstidspunktet, men oftest består coatningen af en bitumen- eller tjærepapbe-
lægning.  

 

3.1.2 Produkter 
Gennem NEPS-ledningen transporteres primært diesel og jetbrændstof. I tabel 1 er vist de forskel-
lige produkter, der transporteres i ledningen. 
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Produkt Fareklasse 

Flybrændstof med additiver 
(F34 = F35 + S-1745) 

II-1 

Civilt flybrændstof (F35)  II-1 

Diesel (F54) III-1 

Let diesel III-1 

Methyl diglycol S-1745 (FSII) III-1 

Bakterie og svampemiddel II-1 
Tabel 3.1 Produkter der håndteres via NEPS 
 
Der håndteres marinediesel og anlægget er beregnet til også at kunne håndtere Benzin. Dette sker 
dog ikke i øjeblikket. 
 

3.1.3 Pumpestationer 
Teknisk beskrivelse 

Tegninger over pumpestationer og importanlæg er vedlagt ansøgningsmaterialet i særskilt bilags-
rapport over klassificeret materiale. Dette materiale er fortroligt og undtaget fra aktindsigt. 

NEPS har følgende lavtrykspumpestationer: Understed, Aalborg Oliehavn, Esbjerg Havn, samt høj-
trykspumpestationerne Lyngsbæk, Fredericia, Ejstrup og Frestrup. I Hundested Havn er pumpesta-
tionen nedlagt.  

En pumpestation kan bestå af følgende dele: 

• Tanke  
• Scraper pit.  
• Pumpehus 
• Pumper  

 
Tanke benævnes: Surgetanke, dræntanke og hjælpetanke.. 

Hjælpetanke kategorien omfatter bl.a. servicetanke, forbrugstanke, contamineringstanke, dagstan-
ke.  

 

Surgetanke 
Disse tanktyper er store ikke-jorddækkede tanke på 300 til 900 m3 på import pumpestationer. Disse 
tanke er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen, da denne bekendtgørelse kun omfatter overjor-
diske tanke på op til 200.000 liter.  

 

Dræntanke  
Disse tanke anvendes til midlertidigt af tømme dele af rørledninger medens arbejde/renovering 
med disse pågår. Tankene har en sådan størrelse og opbevarer produkter, der bevirker at de er 
omfattet af olietankbekendtgørelsen. 
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Scraper pit  
Scraper pit, er overdækkede konstruktioner.,De bruges til styring af trykket ved nedkøring af an-
lægget, samt i forbindelse med import på anlægget. Der er her mulighed for at udtage en prøve af 
blandingsproppen, der opstår mellem de forskellige produkter i NEPS-ledningen.  

Ligeledes anvendes scraper pit som et ”rørknudepunkt” ved en gennemstrømning i NEPS-
ledningen samt til modtagelse og afsendelse af en rensebørste.  

 

Drift og overvågning  
Drift, overvågning og kontrol af pumpestationerne varetages af bemandingen på det nærmest be-
liggende tankområde. 

 

Beliggenhed og bestykning 
Understed Pumpestation 
Understed Pumpestation blev etableret i 1957. 

Der er tre overjordiske såkaldte surgetanke. Tankene er etableret i 1957 og i 1964. Der er tale om 
fritstående ståltanke med ståltag. Tankene står på betonfundament og er forsynet med flammefæl-
der, pejle- og prøveudtagningsstuds, lynafleder, alarm for højeste fyldegrænse samt automatisk 
tankpejleanlæg med fjernvisning i kontrolrummet i pumpehuset. Der findes et delvist jordlagt forde-
lingsarrangement til de tre tanke.  

Der er tre dræntanke à 5 m3. De er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede. 
Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. Herudover findes en for-
brugstank på 50 m3.  

I pumpehuset er der en indendørs dagtank på 3 m3, der er en lodret stående ståltank. Tanken er 
placeret på betongulv. 

Manifolden, der består af en eldrevet sumppumpe og et scraper udtag, blev renoveret i 1999 har 
synlige rørføringer, som er umiddelbart tilgængelige. Der er indbygget spildalarmer i pittene.  

 

Lyngsbæk Pumpestation 
Her findes tre forbrugstanke på 50 m3, 20 m3 og 3,5 m3  
Herudover findes 3 dræntanke à 5 m3. Tankene er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er 
nedgravede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. 

Manifolden har nedgravede rør. Anlægget indeholder en eldrevet sumppumpe og et scraper udtag. 

Pumpehuset er indrettet med et pumperum, et motorrum og et kontrolrum. I pumpehuset er to ho-
vedpumper, der drives af gamle dieselmotorer. Pumperne har et arbejdsvolumen på 350 m3/h, på 
pumpestationen findes endvidere en dieseldreven nødstrømsgenerator. 

 

Fredericia Pumpestation 
Fredericia Pumpestation er etableret i 1980’erne. Tankene er etableret i 1986. 

Der er tre dræntanke à 5 m3. Dræntankene er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgra-
vede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. 
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Herudover to servicetanke på 50 m3 og 20 m3. Indendørs dagtank er en vandret ståltank, der er 
placeret på betongulv.  

Manifolden er overdækket og alle rørføringer er synlige og tilgængelige. Under rørene er der etab-
leret betonkælder med sump. Der er ikke etableret gulvafløb i betongulvet. Scraper udtag er etable-
ret i manifolden. 

Pumpehuset er en solid betonbygning sikret mod granatsplinter. Pumpehuset er indrettet med 3 
hovedpumper i et pumperum. Herudover findes et motorrum og et kontrolrum.  

På Fredericia Pumpestation er der desuden en dieseldreven nødstrømsgenerator. 

 

Aalborg Oliehavn Pumpestation 
Aalborg Oliehavn Pumpestation består kun af én eldrevet pumpe, samt to 5 m3 og en 1,5 m3 dræn-
tanke af uoplyst alder. På pumpestationen findes desuden et scraper pit. 

 

Esbjerg Pumpestation 
Esbjerg Pumpestation har to pumper med tilhørende dieselmotorer.  

Der er tre dræntanke à 5 m3. Dræntankene er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgra-
vede. Dræntankene er katodisk beskyttet mod korrosion gennem påtrykt strøm. 

Herudover tre forbrugstanke på 3,8 m3, 50 m3 og 20 m3, samt en smørolietank på 5 m3.  

 

Ejstrup og Frestrup Pumpestationer  
Ejstrup blev etableret i 1954, og Frestrup blev etableret i 1963. Frestrup anvendes meget sjældent. 
Pumpestationerne er beliggende på strækningen nær den tyske grænse. 

Pumpehusene er indrettet med et pumperum, et motorrum og et kontrolrum. Pumpehusene er ind-
rettet med tre hovedpumper, samt en dieseldreven nødstrømsgenerator.  

I kontrolrummet kan motorer styres ved hjælp af SRO-anlæg. 

På Ejstrup og Frestrup pumpestationer findes hver to dræntanke à 5 m3. På Ejstrup er herudover to 
forbrugstanke på henholdsvis 3 m3 og 20 m3. Frestrup har endvidere tre forbrugstanke på 2,5 m3 20 
m3 og 50 m3, samt en smørolietank på 5 m3. 

Dræntanke og forbrugstanke er vandret liggende cylindriske ståltanke, der er nedgravede.  
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Miljøcenter Odenses bemærkninger til pumpestationerne 

En række af olietankene på pumpestationerne er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Her udover 
findes en række andre tanke der på grund af deres størrelse falder udenfor bekendtgørelsen. 

Tankene er i stort omfang forsynet med beskyttelse og efterset, således at mulighederne for uheld 
mv. bliver formindsket. 

Der er fastsat vilkår om, at beskyttelsen og eftersynet som minimum, skal følge de regler der er i 
olietankbekendtgørelsen. Eftersyn mv. skal rapporteres til MCO. 

 

Ventilbrønde, ventilarrangementer, fordelerhus og bypass brønde 
I den sydlige del af NEPS-ledningen (Durup – grænsen) findes der 34 ventilbrønde, to ventilarran-
gementer, tre flanger og 16 bypass brønde. I den nordlige del af ledningen (Frederikshavn – Durup) 
findes der 14 ventilbrønde, fire ventilarrangementer, en flange samt 20 bypass brønde. 

Ved de åbne ventilbrønde kan der stå vand i brønden. Herved forringes den katodiske beskyttelse. 
På grund af den forringede katodiske beskyttelse ved nogle af brøndene har forsvaret iværksat et 
projekt til fjernelse af to brønde pr. år 

Bypass brønde er ikke længere et NATO krav og kan derfor nedlægges. For tiden sker nedlæggel-
sen af brønde på strækningen Ejstrup Pumpestation – Tankområde Guldager. 

Ventilerne gør det muligt at lukke et enkelt delafsnit af rørledningen i forbindelse med evt. lednings-
brud eller lignende. 

I Bredstruplund fordelerhus mødes tre rørledninger. Her deler rørledningen sig mod øst til Frederi-
cia og til FDO og mod vest til Vandel. Ventilarrangementet består af en bøjning, som med manuelt 
hejseværk kan flyttes mellem rørene. Rørene kan afspærres med ventiler. 

 

3.2 Overvågning, sikkerhed og kontrol af anlæg 
 
I forbindelse med drift af NEPS kan risikoen for evt. uheld og vurdering og forebyggelse af disse 
opdeles i følgende punkter: 

 

• Skader påført af tredjepart 
• Korrosion  
• Kontrol under drift 
• Kontrol af ledning og tanke  
• Overvågning og fejlbetjening  
• Risikoanlayse 
 

3.2.1 Skader påført af tredjepart 
Omkring rørledningen er lagt et servitutbælte og rørledningen er markeret i terrænet. Forsvaret har 
jævnligt informeret lodsejerne bl.a. med pjecen ”Pas På, Forsvarets olieledning løber gennem De-
res grund”. Der gennemføres endvidere inspektion af rørledningen ved linieture/linievandringer. 
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Servitutbælter 
NEPS-ledningen er tinglyst på samtlige af de private ejendomme, ledningen passerer. Der er nor-
malt tinglyst et område 5 meter på hver side af ledningen. Ved nogle ledninger kan dette område 
være 8 og eller 10 meter på hver side.  

Alle lodsejere har, ved nedgravning af rørledningen, oprindeligt underskrevet en lodsejererklæring, 
hvori det tydeligt står angivet, hvilke pligter og restriktioner, der påhviler lodsejerne.  

Et bælte på normalt på 2,5 m på hver side af rørledningen skal friholdes for beplantning. 

Før udførelse af anlægsarbejder i servitutbælter skal Forsvarets Depot og Distribution (FDD) ansø-
ges om tilladelse. I forbindelse med anlægsarbejder sikres: 

• Minimumsafstanden mellem rørledning og en evt. krydsende ledning er 30 cm i dybden. 
• Der skal lægges en flise (min 50x50x5 cm) imellem rørledning og en krydsende ledning – 

uanset afstand. 
• Arbejde tæt på en rørledning foretages ved håndgravning. 
• Arbejdet skal overvåges af en FDD medarbejder. Der må aldrig foretages opgravning og 

jorddækning før en FDD medarbejder er til stede. 
 
Markering af ledningen 
Ledningen er afmærket med orange pæle, som er forsynet med et positions nr. samt et gult ”fare-
skilt”, hvor FDD telefonnummer er angivet. Desuden er servitutbæltets bredde angivet. Afstanden 
mellem pælene varierer afhængigt af terræn- og beplantningsforhold. 

 

Linietur 
Hver måned inspiceres hele NEPS-ledningen fra et køretøj. Hvert tankområde inspicerer den del af 
rørstrækningen, som det pågældende tankområde har tilsynet med. Inspektionen udføres fra ud-
valgte punkter, hvorfra der er et godt overblik over rørledningens forløb. Inspektionen suppleres 
med yderligere observationer fra punkter, hvorfra der eventuelt kan observeres byggeaktivitet eller 
lignende. Afvigelser noteres på de månedlige erindringslister, og de pågældende lodsejere kontak-
tes om nødvendigt. 

Linievandring 
En gang om året inspiceres hele NEPS-ledningen til fods. Hvert tankområde inspicerer den del af 
rørstrækningen, som det pågældende tankområde har tilsynet med. Eventuelle ulovligheder i servi-
tutbæltet noteres. Det kan f.eks. dreje sig om gravninger eller plantning af træer og buske i servi-
tutbæltet. Eventuelle manglende eller beskadigede markeringspæle udskiftes. Resultaterne af linie-
vandringen afrapporteres til FDD Hovedkontor, der retter henvendelse til lodsejere i tilfælde af ulov-
ligheder.    

Under inspektionen observeres eventuelle forekomne ændringer i terrænet ved rørledningen. Erfa-
ringer har vist, at ændringer i jordstrukturen bevirker, at rørledningen bevæger sig op ad i jorden 
med efterfølgende minimering af det jorddækkende lag over rørledningen, og derved dårligere be-
skyttelse.  

Almindeligt markarbejde kan med tiden også udjævne mindre højdeforskelle i terrænet og derved 
minimere det dækkende jordlag.  

Hvis der observeres terrænændringer måles rørledningens dybde i dette terræn umiddelbart efter 
linievandringen. Det tilstræbes, at dybden af rørledningen er mindst 60 cm. Såfremt en måling af 
dybden viser en mindre dybde, vil der afhængig af omstændighederne blive taget stilling til, om der 
skal påfyldes jord over ledningen.  
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Lodsejere kan altid via FDD rekvirere en opmåling af ledningen. 

 
Miljøcenter Odenses bemærkninger 
Linieturen udføres månedligt fra bil og linievandringen en gang årligt. Det er Miljøcenter Odenses 
vurdering at intervallerne er fornuftige. Det bemærkes her, at tilstedeværelsen af samtlige, i terræ-
net placerede markeringspæle, anses for væsentlige. 

 

Lægningsdybde og jorddække 
Det angives, at der i forbindelse med linievandringen udføres måling af lægningsdybden, men ikke 
hvordan og med hvilken nøjagtighed. Målingerne foretages antageligt stikprøvevist. 

Oprindelig er der specificeret en lægningsdybde på mindst 60 cm. Det forventes således være det-
te mål, der kontrolleres. Det kan ikke være relevant at kontrollere overalt, men kun hvor der før og 
under linievandringen konstateres jordarbejder, herunder gravning af drængrøfter og måske dyb-
depløjning. Det er ikke oplyst, hvornår en måling anses for kritisk eller hvilke foranstaltninger, der 
iværksættes, hvis der konstateres en lægningsdybde, som er for lav. 

Der stilles vilkårom at der udarbejdes procedure for vurdering af lægningsdybden. 

 

3.2.2 Korrosionsbeskyttelse 
Katodisk beskyttelse 
Alle nedgravede olieledninger samt forbrugs- og dræntanke er katodisk beskyttet. Katodisk beskyt-
telse anvendes til beskyttelse af en metalgenstand mod korrosion.  

NEPS-systemet er allerede ved etableringen blevet beskyttet katodisk, og FDD sørger for vedlige-
holdelse og eftersyn af installationerne samt kontrolmålinger, der sikrer at den katodiske beskyttel-
se fungerer efter hensigten. 

Det katodiske beskyttelsesanlæg består af en række ensretterstationer, hvor det negative potentia-
le opnås ved at ensretterstationens negative pol forbindes til olierørledningen, mens den positive 
pol føres til en anode. Stationerne er placeret med en afstand på 20 - 40 km, hvorved det sikres, at 
hele rørledningen er effektivt beskyttet.  

Til hver ensretterstation er der en el-måler, et voltmeter og et amperemeter, og ved at aflæse disse 
instrumenter kan det kontrolleres, at stationen fungerer efter hensigten. Stationerne kontrolleres en 
gang månedligt i forbindelse med de rutinemæssige linieture. 

Langs hele rørledningen er der desuden etableret målepunkter med ca. 2 km afstand. Målepunktet 
har forbindelse til rørledningen og anvendes til at undersøge om det nødvendige potentiale mellem 
olieledning og den omgivende jord opretholdes.   
Hvis den katodiske beskyttelse af ledningen skal fungere tilfredsstillende, er det nødvendigt, at så 
stor en del af de overjordiske installationer som muligt er isoleret fra selve ledningen.  

På tankområder og pumpestationer kontrolleres isolationen af de overjordiske installationer ved at 
måle potentialet på f.eks. svøb samt indvendigt i manifolden.  

I 2005 blev anlægget til katodisk beskyttelse på Understed Pumpestationen fornyet. På pumpesta-
tion er den katodiske beskyttelse af de underjordiske servicetanke og rørinstallationer i dag auto-
matisk overvåget således det elektriske potentiale på systemet overvåges, og der gives alarm i 
kontrolrummet, hvis systemet falder ud, eller hvis der sker en uacceptabel ændring af potentialet.  
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Kontrol af potentialet ved målepunkterne gennemføres en gang årligt. Der udarbejdes kontrolske-
maer, og alle resultater gennemgås og vurderes af FDD Hovedkontor. Hvis det skønnes nødven-
digt inddrages eksterne eksperter. 

 

Miljøcenter Odenses bemærkninger 
Miljøministeriets vejledning nr. 5/2007 om pipelines til olieprodukter angiver: ”Højeste grad af be-
skyttelse er især relevant for nedgravede pipelines, da disse ikke kan inspiceres direkte. Disse 
pipelines skal have en meget effektiv udvendig korrosionsbeskyttelse ------”. 

MCO har ikke eksakt viden om de aktuelle ledningers alder, men en betydelig del er nedlagt i 
1950’erne og 1960’erne. Ledninger fra denne periode vil hovedsagelig være overfladebehandlet 
udvendigt med jutearmerede bitumenbelægninger eller asfaltpap. Ved udskiftning af rørstykker 
samt andre arbejder hvor rørt har været fritgravet, har korrosionsbeskyttelsen ifølge forsvaret altid 
været intakt og i god stand. Nyere ledningsstræk er enten beviklet med plasttapes af PE eller PVC 
eller forsynet med en ekstruderet belægning af PE.  

De faktiske kvalitetsforskelle gør behovet for katodisk beskyttelse stærkt varierende og gør kontrol-
len af beskyttelsen kompliceret. 

Det, man ønsker at måle, er spændingsforskellen mellem røroverfladen og en referenceelektrode 
anbragt uendeligt tæt på røroverfladen. I praksis måles denne værdi sammen med et spændings-
fald i jorden, som er afhængigt af rørets strømbehov, jordens specifikke modstand på målestedet 
og referenceelektrodens placering. Ved simple målinger med referenceelektroden anbragt ovenpå 
jorden er spændingsfaldet i jorden ukendt og beskyttelsespotentialet er dermed også ukendt. 

Ved simple betragtninger ses, at beskyttelsespotentialet i praksis ikke kan blive mere negativt end -
1,25 Volt (Cu/CuSO4-ref). 

Der er angivet, et tilladeligt interval for beskyttelsespotentialet på -0,85 V til -2 V, men det kan i sa-
gens natur ikke være retvisende, da det ikke kan være lavere end -1,25 Volt.  

 

Beskyttelsesmålinger udført på NEPS er meget varierende og af begrænset værdi. Der bør således 
anvendes supplerende målinger til sandsynliggørelse af det virkelige beskyttelsesniveau, fx ved 
såkaldte ON/OFF målinger eller potentialmåling på særlige emner, der placeres på få, repræsenta-
tive steder. 

Der er nævnt, at der foretages ON/OFF målinger på enkelte strækninger. Beskrivelsen af procedu-
ren herfor er dog for utilstrækkelig til, at vi kan se, om man får det korrekte udbytte af disse målin-
ger. Den værdi, som er væsentlig for at vurdere, om den katodiske beskyttelse er tilstrækkelig, er 
den målte værdi umiddelbart efter det momentane spændingsfald. Registrering af denne værdi 
kræver normalt meget hurtigt registrerende måleinstrumenter.  

På baggrund af dette er der stillet vilkår om indførelse af ON/OFF målinger med hurtigt registreren-
de måleinstrumenter. 

 

3.2.3 Kontrol under drift 
Kontrol af linietryk 
På alle tankområderne/pumpestationerne overvåges hviletrykket på samtlige pipelines (rørled-
ningssektioner), der har forbindelse til det aktuelle tankområde. Et tankområde kan have forbindel-
se til flere rørledningssektioner. Herved kan der være 2-3 forskellige tryk, der skal aflæses. Trykket 
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aflæses manulet på manometer eller overvåges elektronisk. Trykkene aflæses én gang om dagen, 
såfremt der ikke har været pumpet dagen før, og der ikke skal pumpes den pågældende dag.  

Trykaflæsningerne indrapporteres til FDD Hovedkontor dagligt. Efter indrapporteringen foretages 
en sammenligning med ledningstrykket på samme rørledningssektion dagen før.  

Tolerancegrænsen på 3 bar er begrundet i naturlige udsving i linietrykket, primært som følge af 
udsving i temperaturen i jorden, men også unøjagtighed ved aflæsning.  

Hvis trykket i en rørledningssektion er faldet mere end tolerancegrænsen iværksættes følgende: 

• Begge tankområder kontaktes. 
• Aflæsningen kontrolleres. 
• Der kontrolleres for evt. fejlbetjening. 
• Måleinstrumenternes pålidelighed kontrolleres og der foretages evt. en udskiftning af 

manometer. 
• Der iværksættes hyppigere aflæsning af tryk. 

 
Hvis trykket i rørledningen fortsat falder iværksættes følgende: 

• Det pågældende rørledningsafsnit kontrolleres ved en linievandring. 
• Der iværksættes tæthedsprøve af rørledningssektionen. 

 
Hvis der er pumpet produkt gennem den pågældende rørledningssektion dagen før, gælder der 
andre procedurer for den daglige overvågning af linietrykket.  

I forbindelse med pumpning kan produktets temperatur stige fra ca. 6-8 °C til ca. 15 °C. Dette bety-
der at produktet udvider sig og derved vil trykket stige. Efter pumpningens ophør vil trykket langsom 
falde igen.  

Tolerancegrænsen for trykfald dagen efter pumpning er derfor sat op til 10 bar.   

Hvis trykket i en rørledningssektion, hvor der har været pumpet dagen før, er faldet mere end tole-
rancegrænsen, iværksættes de samme punkter som når der ikke er pumpet, dog suppleret med 
følgende: 

• Hviletrykket observeres over en længere periode.  
• Det pågældende rørledningsafsnit overgår til en stilstandsperiode, dvs. at der ikke må 

foretages pumpninger gennem rørledningsafsnittet. 
 

Hvis trykket i rørledningstrykket fortsat falder iværksættes samme supplerende punkter som når der 
ikke pumpes. 

Det tilstræbes at opretholde et hviletryk på 5-10 bar i lavtryksledninger og 20-25 bar i højtryksled-
ninger. Der kan observeres et fald i hviletrykket i et rørledningsafsnit over en længere periode, så-
fremt denne ikke har været i drift og temperaturen falder. Der kan derfor være behov for at øge 
trykket. Trykforøgelse opnås ved at tankområdet i den ene ende af en rørledningssektion pumper 
brændstof ud i ledningen.   

På de tankområder, hvor der er etableret SRO, sker en løbende overvågning af temperaturen på 
rørene.  

 

Pumpning af produkt 
Før der skal pumpes til et tankområde eller der skal modtages brændstof aflæses hviletrykket. Her-
efter åbnes der for ventiler på afsendertankområdet, og trykket afrapporteres til FDO Hovedkontor. 
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Herudover pejles beholdningen i de tanke, der skal modtage brændstof. Når trykket er vurderet, 
gives der tilladelse til at pumpningen kan starte. 

Under selve pumpningen overvåges flow, tryk og brændstoffets temperatur (manuelt). De afsendte 
og modtagne mængder kontrolleres en gang i timen. Efter pumpningen aflæses hviletrykket i rør-
ledningen og tankene pejles igen.    

Når pumpningen skal afsluttes reduceres trykket på det tankområde, som afsender produktet sam-
tidig med, at modtagertankområdet begynder at øge modtrykket. Herved reduceres brændstoffets 
hastighed gennem rørledningen. Efter brændstoffets hastighed er reduceret, lukker modtagertank-
området indgangsventilen. Når trykket er øget til ca. 25 – 30 bar i den del af rørledningssektionen, 
som er nærmest modtagertankområdet stopper afsendertankområdet sine pumper og lukker venti-
lerne.  

Til slut når både afsender og modtagertankområdet har lukket alle ventiler, aflæses trykket, som 
sendes elektronisk til hovedkontoret.  

 

Miljøcenter Odenses bemærkninger 
MCO vurderer, at kontrollen og overvågningen er tilstrækkelig.  

Miljøcenter Odenses vurdering er, at metode og anslået omfang for kontrol af tryk er fornuftig og 
tilstrækkeligt, og at de procedurer, som iværksættes ved utilladelige tryktab, er rimelige. 

 

3.2.4 Kontrol af ledninger og tanke 
Intelligent pigging 
Intelligent pigging kan være en ultralydsundersøgelse, hvor der sendes inspektionsudstyr gennem 
rørledningen, hvorved rørvæggen inspiceres fra den indvendige side. Ultralydsteknikken kan skelne 
mellem ydre og indre fejl og ofte kan typen af fejl også bestemmes.  

Selve ultralydsinspektionen efterfølges af en detaljeret analyse at de fundne fejl. FBE og FDD vur-
derer resultaterne af undersøgelsen og prioriterer udskiftningen af de beskadigede rørdele. Ligele-
des vurderes, om der i perioden indtil de prioriterede udskiftninger er foretaget, er behov for at 
sænke det maksimalt tilladelige driftstryk. 

 

Der er gennemført intelligent pigging på de fleste rørledningsstrækninger. 

 

På strækningen fra Skrydstrup til den tyske del af NEPS er der observeret ca. 10 fejl/skader på den 
danske side. På strækningen Vestbjerg – Durup er der prioriteret 1 - 2 udskiftninger, og planen har 
været udskiftning af 15 stk. pr. år.  

Prioriteringen er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra eksterne konsulenter (Rapport fra GE 
Oil & Gas ”Classification and Assessment of Laminations and Dents Reported on the Two POL 6 
inch Diameter Jet Fuel Pipelines – Vestbjerg to Durup and Vestbjerg to Aalborg”, November 2003). 
Konsulenterne bemærker at fejlene ikke umiddelbart giver anledning til at sænke driftstrykket. 

 

Prioriteringen af fejlene er sket ud fra teoretiske beregninger af reststyrke og vurdering af fejltype. 
Prioritet 1 skal således undersøges straks, mens de øvrige kan undersøges senere i prioriteret 
rækkefølge. FDD har imidlertid valgt at anlægge en proaktiv indgangsvinkel til de observerede fejl, 
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hvorfor der benyttes udskiftning frem for yderligere undersøgelser. Således er det planlagt at ud-
skifte fejl af prioritet 1-3 uden yderligere undersøgelse. Udskiftning af prioritet 4-6, kan ske umid-
delbart, eller hvis yderligere undersøgelser eller erfaringer fra udskiftning af højere prioriteter kræ-
ver dette.  

 

Skade 
nr. Distance Prioritet Skadetype Udbedret 

1 51.210,2 1 
laminering (skrå, evt. forb. til indv. side + metal-
tab) nov. 2005 

4 4.172,1 2 laminering (skrå, evt. forb. til udv. side)   
Skade 
nr. Distance Prioritet Skadetype Udbedret 
21 5.092,2 3 Bule   
14 7.516,0 4 laminering (skrå, forb. til svejsning)   
27 39.324,1 5 tynd rørvæg   

Tabel 3.2 Eksempler på prioriterede fejl/skader observeret ved intelligent pigging 
 
 

Der er i 2008 gennemført intelligent pigging på strækningen Tankområde Guldager – Esbjerg Pum-
pestation. Der er ikke konstateret betydende fejl.  

 

Der er ikke gennemført intelligent pigging af lavtryksstrækningerne. I risikorapporten4 anbefales at 
gennemføre intelligent pigging af lavtryksrørsystemerne. Umiddelbart er det ikke muligt at foretage 
intelligent pigging af rør mindre end 6”. Flyvestationsledningerne er 4”.  
 
Det er hensigten at gentage intelligent pigging af højtryksrørstrækningerne 15 år efter den første 
pigging. På baggrund af resultaterne af to på hinanden følgende pigginger vil der for hver enkelt 
rørstrækning blive taget stilling til frekvensen for næste pigging. 

Intelligent pigging er omkostningskrævende og udføres derfor ofte for én ledningsstrækning (ca. 50 
km) af gangen. FDD har siden 1997 gennemført intelligent pigging på de ældste (etableret i 1950 
erne og 1960erne) højtryksstrækninger.  

På de strækninger, hvor der er gennemført intelligent pigging, observeres der normalt tre fejl-
/skadestyper:  

• Lamineringsfejl 
• Buler 
• Korrosion 

 
Lamineringsfejl 
Disse fejl er opstået ved lagdeling af metallet under produktionen af stålrøret. Tidligere metoder 
kunne meget sjældent afsløre denne fejltype. Lamineringsfejl er den fejltype der ofte observeres og 
i visse tilfælde findes op til 25 lamineringsfejl pr. km. Langt hovedparten af lamineringsfejlene, er 
fejl der ikke har nogen praktisk betydning for reststyrken af olieledningen. Enkelte fejl viser sig dog 
ved nærmere beregninger at være kritiske og af betydning for reststyrken. Rørstykker, der er be-
hæftet med sådanne fejl, udskiftes med nye rør.  

                                                 
4 Risikoanalyse af NEPS-systemet, NEPS-ledning og importfaciliteter, januar 2009 
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Buler 
Buler i olieledningen er normalt sjældne. Bulerne kan være opstået i forbindelse med nedlægning 
ved etableringen af NEPS, eller de kan være opstået senere i forbindelse med gravearbejde og 
lignende, hvor ledningen kan være beskadiget af redskaber.  

Større buler vil ikke kunne optræde i længere tid uden at blive opdaget i forbindelse med gennem-
løb af ledningen med rense- eller afskæringsredskaber. Små buler vil dog sjældent blive opdaget 
og kan derfor eksistere uopdaget i mange år.  

Generelt vurderes hovedparten af de buler, der observeres ved intelligent pigging som ukritiske.  

 

Korrosion 

Korrosion i olieledningen er ofte ujævnt fordelt. På de sidste gennemførte undersøgelser med intel-
ligent pigging sås der stort set ingen korrosion. De første gennemførte undersøgelser viste enkelte 
rør, hvor korrosion var målelig. En del af korrosionsskaderne kan skyldes, at røret ikke alle steder 
er nedlagt i sand som foreskrevet. Nogle jordtyper, bl.a. meget lerholdigt jord, har en skadelig ind-
virkning på den katodiske beskyttelse. Hvis korrosionen er betydende og godstykkelsen af røret er 
reduceret med deraf følgende praktisk betydning for reststyrken, bliver der foretaget en udskiftning.  

Ultrascan WM metoden detekterer fejl/skader i olieledningens væg med mindst 95 % konfidensin-
terval. Der er i beskrivelsen fra FBE redegjort nærmere for de forskellige størrelser.  

Rapporterede fejl/skader fra intelligent pigging prioriteres ud fra en beregning jævnfør standarden 
ASME B31.G (Remaining strength of corroded pipelines).  

Der anvendes rensebørster (scraper pigs) til rensning af pipelinens indvendige overflader. Rense-
børster anvendes så vidt mulig en gang pr. måned på 4” ledningerne til flyvestationerne. På øvrige 
rørledninger anvendes rensebørster ved specifikke behov.  
Der pågår udbudsprojektering af renovering af den katodiske beskyttelse på hele NEPS-
rørledningen. 

 

Miljøcenter Odenses bemærkninger 
Den indvendige korrosion vurderes primært ved hjælp af intelligent pigging i form af ultralydsscan-
ning. Det er angivet, at det anvendte udstyr er i stand til at skelne mellem ydre og indre fejl, og at 
typen af fejl ofte vil kunne bestemmes. 

Intelligent pigging med ultralydsscanner, er, når det udføres korrekt, en god metode til vurdering af 
indvendig korrosion, og med mindre der foreligger oplysninger vedrørende skader eller igangvæ-
rende indvendig korrosion, anser vi metoden for at være tilstrækkelig og velegnet på nuværende 
tidspunkt. 

Frekvensen for forsvarets intelligent pigging er ikke angivet, men det nævnes, at det igangværende 
tankscanningsprogram forventes gennemført ca. år 2013. Det fremgår ligeledes af, at de første 
strækninger er scannet i 1997. Såfremt programmet gentages enslydende, går der således mere 
end 15 år før næste scanning. 15 år er efter miljøcentres vurdering acceptabelt, hvis eventuelle 
indikationer på reduceret godstykkelse kan henføres til andet end indvendig korrosion. I det om-
fang, der konstateres indvendig korrosion over rapporteringsgrænsen, skal dette følges nøje, indtil 
man har grundlag for at fastlægge en acceptabel frekvens for kontrol.  
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Det fremgår ikke, om samtlige strækninger indgår i det planlagte program. Derimod fremgår det, at 
man endnu ikke har gennemført scanning af lavtryksledninger og nyere ledningsstrækninger. Be-
grundelsen for, at lavtryksledningerne er prioriteret lavest, er, at disse er udsat for lavere belastning 
på grund af det lavere tryk. MCO mener dog ikke, at risikoen for skader på lavtryksledninger adskil-
ler sig væsentligt fra højtryksledninger. Risikoen for skader som følge af korrosion eller skader på-
ført af 3. part er ikke afhængigt af tryk. Risikoen for skader som følge af produktionsfejl kan i nogen 
tilfælde påvirkes af trykket, men for lamineringsfejl (angivet som en væsentlig andel af produktions-
fejlene) vil forskellen på de aktuelle tryk og rørdimensioner næppe være væsentlig for risikoen. 
Konsekvensen af en eventuel skade vil derimod være forskellig for en højtryks- og en lavtryksled-
ning.  

Prioriteringen af de enkelte rørstrækninger bør naturligvis altid foretages som en vægtning af både 
risiko og konsekvens. 

Det bør af afrapporteringen til forsvaret fremgå, hvor stor en del af det samlede areal, som scan-
nes, og hvor stor genfindingsrate man kan forvente ved gentaget scanning. Genfindingsraten vil 
være forskellig for de enkelte fejltyper og for forskellig udbredelse af de enkelte fejl. 

Endeligt og måske vigtigst bør det tydeligt fremgå af rapporteringen, hvilken fejltype de enkelte 
rapporterede observationer tilhører. Bemærk, at det ikke er altid, at en indikation fra ultralydsscan-
ning med sikkerhed vil kunne tilskrives en bestemt fejltype. 

Det fremgår ikke af prioriterede fejl/skader, om skader registreret som metaltab/tynd rørvæg hidrø-
rer fra udvendig eller indvendig korrosion. Det fremgår dog, at man for højt prioriterede fejl (prioritet 
1-3) foretager umiddelbar udskiftning. I den forbindelse bør man ved udskiftning supplere med vi-
suel kontrol, således at man kan benytte erfaringerne i den fremtidige planlægning og risikoanaly-
se. 

På baggrund af anbefalingerne i HAZOP og ovenstående vurdering er der fastsat vilkår for plan-
lægning af vurdering af rørsystemerne.  

 

Tæthedsprøvning af ledning 

Strækningen Understed Nord – Vestbjerg tæthedsprøves en gang pr. år med produkt. Tætheds-
prøvningen udføres med 72 bar. Ved udskiftning af 6” ledning i 1980’erne til 8” ledning blev der 
stillet krav om årlig tæthedsprøvning af strækningen. 

På Understed Pumpestation og Lyngsbæk Pumpestation udføres tæthedsprøvning af rørene frem 
til buffertankene hvert 4. år samtidig med inspektion af buffertankene. Tæthedsprøvning udføres 
med produkt til driftstryk (16 bar). 

 

Tanke 
Tankscanninger er gennemført og afrapporteret af en særlig sagkyndig. Der har ved de første tank-
scanninger været lagt vægt på at få scannet de ældste tanke først, samt at få undersøgt tanke af 
forskellig type og byggeår. Resultaterne fra de første tankscanninger, der dækker ca. 20 % af det 
samlede antal tanke, tyder på at hovedparten af konstruktionerne har kunnet modstå udvendig kor-
rosion. På enkelte tanke er der dog observeret reduceret restgodstykkelse, som vurderes at være 
begyndende udvendig korrosion. Der sker inspektion af tankene hvert 4. år. 

Det vurderes, at når der ikke foreligger tidligere observationer over bagsidekorrosion på tankene, er 
det ikke muligt at angive, hvornår disse angreb er startet og om korrosionen fortsat er aktiv. Set i 
forhold til tankenes alder er den gennemsnitlige korrosionshastighed på 0,08 mm/år. Under norma-
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le forhold uden specielt aggressive omgivelser, er det forventeligt med en korrosionshastighed på 
max. 0,1 til 0,2 mm/år for tilsvarende stålkonstruktioner.  

På baggrund af ovennævnte er det vurderet, at risikoen for utætheder i tanken, som følge af de 
påviste indikationer på bagsidekorrosion, må antages at være meget ringe indenfor de næste man-
ge år. 

Det anbefales, at der foretages fornyet ultralyd-arealscanning af de aktuelle plader – dog tidligst om 
4–5 år, hvor der er gået 8 år siden sidste scanning. Det vil herefter formentlig være muligt at af-
dække, om korrosionen er aktiv og i givet fald kan den gennemsnitlige årlige korrosionsrate be-
stemmes. Dvs. at frekvensen for scanningen bliver hvert 8. år, med visuel inspektion hvert 4. år. 

På hver buffertank på Understed Pumpestation og Lyngsbæk Pumpestation og på hovedtanke på 
tankområder gennemføres der hvert fjerde år tankrensning og efterfølgende inspektion af tankens 
inderside. Alle buffertanke og hovedtanke er coatede i bund og ca. 1 m op langs svøbet. Inspektio-
nens primære formål er at undersøge, om der er skader på denne coating.  

De 3 buffertanke på Understed Pumpestation renses og inspiceres hvert 4. år. To buffertankene er 
sidst renset og inspiceret i 2005. Den sidste buffertank var planlagt til rensning og inspektion i 
2007, men dette er blevet udskudt, da surgetanken har stået tom de seneste år. 

I 2005 gennemførte FDD de første scanninger af hovedtanke i forbindelse med tankinspektionerne. 
Scanningerne omfatter hele bunden samt stikprøver af svøbet. Scanningerne skal tilvejebringe op-
lysninger om en eventuel bagsidekorrosion på de dele af tankstålet - undersiden af bunden og 
ydersiden af svøbet - som ikke kan undersøges ved de rutinemæssige visuelle inspektioner.  

Scanningerne udføres ved en kombination af Magnetic Flux Leakage (MFL) og traditionel ultralyds-
scanning. Det valgte scanningsprogram omfatter, en fuld scanning af bunden, et stort antal stikprø-
ver samt et ubrudt bånd (25 mm brede) af hele svøbet. Programmet vurderes som meget omfat-
tende og følger international standard. 

 

Miljøcenter Odenses bemærkninger 
Der er stillet vilkår om plan for scanning af olietankene, således at de som minimum svarer til kra-
vene i olietankbekendtgørelsen.  

3.2.5 Overvågning og fejlbetjening 
Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem (SRO-system) 
På pumpestationerne Understed, Esbjerg, Ejstrup og Frestrup er der installeret SRO-anlæg. SRO-
anlægget overvåger og regulerer de tekniske installationer på området og giver alarm ved afvigel-
ser. Desuden kan systemet styre pumper og motorer på området. 

Der er planer om installation af SRO-anlæg på Aalborg Oliehavn, men ikke nogen oplysninger om 
tidspunkt.  

 

Erindringslister og tilsyn 
Måned for måned udføres en række kontrolfunktioner på pumpestationer og tankområder såsom 
kontrol af inspektionsbrønde, ventileftersyn, lageropgørelse m.v. Ved hver kontrolfunktion skal der 
kvitteres for udførelse. Erindringslisterne sendes fra FDD Hovedkontor til tankområderne i januar 
måned og sendes retur ved årets afslutning i udfyldt tilstand. Derudover foretages løbende tilsyn 
med områdets bygninger, tanke og tank loading racks.  
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Uheld og driftsforstyrrelser på ledningsnettet og pumpestationerne 
Der foreligger ikke fra forsvarets side en registreret historisk oversigt over hændelser og observati-
oner med relevans for omfanget af kontrol og vedligehold for den danske del af ledningen.  

Der har i 2008 været konstateret et uheld på rørledningen. Den 2. december om formiddagen er 
der blevet transporteret flybrændstof i den ca. 50 km lange ledning mellem Tankområde Vandel og 
Tankområde Skrydstrup. Under pumpning opdages et trykfald, og det blev registreret, at der mang-
lede 30 tons. Pumpning blev stoppet, der slås alarm og der rigges drænpumper til for at reducere 
sivning fra lækagen.  

Flyvevåbnet indsætter helikopter og biler efterfulgt af linievandring til fods og lokaliserer forurenin-
gen den 3. december ca. kl. 14. Det viste sig at lækagen var sket ved en landbrugsejendom, hvor 
der for nylig var anlagt et arbejdsområde. 

En 10-20 cm revne i rørledningen blev gravet fri, og udbedret. Lækagen ser ud til at være sket pga. 
en ydre mekanisk påvirkning af rørledningen. Afværgeforanstaltninger sattes i gang i samarbejde 
med miljømyndighederne. 

 

Miljøcenter Odenses bemærkninger 
På europæisk niveau opgør bl.a. Concawe antal rapporterede uheld. I år 2006 har der været i alt 
12 uheld med et spild fra ca. 2 m3 til 245 m3. Det største spild skyldes tredje parts indblanding, kun 
to af uheldene skyldes korrosion af ledningerne.   

Det eneste kendte uheld på NEPS i ny tid er ovennævnte uheld i december 2008.  

 

Forebyggelse af uheld fremover 
Det er forsvarets hensigt, at nærved uheld, uheld og driftsforstyrrelser fremover registreres i ske-
maer med angivelse af følgende forhold:  

• dato 
• lokalitet 
• årsag til uheldet / driftsforstyrrelsen 
• omfanget af hændelsen 
• afværgeforanstaltninger 
• korrigerende handlinger 
• involverede / underrettede myndigheder 

 
Miljøcenter Odenses bemærkninger 
I vilkårene er det anført, at der dels skal foretages omgående indberetning af uheld til tilsynsmyn-
dighederne og dels skal de årlige uheld vurderes i årsrapporten, herunder vurdering af hvilke tiltag 
uheldet vil bevirke. 

 

Håndtering af lækager 
Hvis der indtræder en lækage skal der øjeblikkeligt gribes ind af det tilstedeværende mandskab. 
Skaden skal lokaliseres og afgrænses. Der skal slås alarm og oprydning igangsættes. Efterfølgen-
de skal eventuelle afværgeforanstaltninger etableres. 

Ved olieudslip indenfor hegnet dvs. på pumpestationer eller tankområder følges særligt procesdia-
gram ”Drivmiddelregionen – olieudslip inden for hegnet”.  
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Ved olieudslip udenfor hegnet følges et andet procesdiagram ”Drivmiddelregionen – olieudslip 
v/udslip uden for hegnet”.  

Hos de enkelte regioner (tankområder), FDD-vagt og Drivmiddelsektionen (DMSEK) ligger telefon-
lister for redningsberedskab og tilsynsmyndighed og andre relevante parter. 

Som en almindelig regel gælder, at lækagen må forsøges tætnet og så meget som muligt af det 
spildte produkt opsamles – i nødsfald i en grube i jorden – hvorfra det snarest pumpes op. Drejer 
det sig om lækage på en tank, må dens indhold forsøges pumpet over i en anden tank. 

Ved lækager uden for hegnet afspærres området forsvarligt og advarsler om farerne udsendes. 

 

Uddannelse 
I relation til uddannelse i den daglige drift af tankområderne, herunder SRO-anlæg og håndtering af 
alarmer oplæres nye medarbejdere af erfarne medarbejdere.   

 

Miljøcenter Odenses bemærkninger 
Procedurerne for håndtering af olieudslip vurderes acceptable.  

 

3.2.6 Risikoanalyse af NEPS 
I 2005 igangsatte FBE en miljømæssig risikoanalyse (HAZOP) af hele NEPS-systemet for at opnå 
et bedre overblik over miljøforholdene og dermed tilvejebringe et bedre grundlag for en prioritering 
af miljø-forbedrende tiltag.  

En HAZOP analyse er en systematisk analyse af flow, anlæg eller procedurer. Analysen opdeles i 
underpunkter: 

A    Afvigelser, f.eks. spild 
B    Mulige årsager, f.eks. menneskelige fejl 
C    Konsekvenser, f.eks. til skadekomne medarbejdere. 
D    Barrierer for hændelsen 
E    Anbefalinger, f.eks. procedurer der bør indarbejdes    

 
Formålet med risikoanalysen er således at: 

• Udpege og systematisere mulige uheldssituationer som kan give anledning til 
miljøpåvirkning fra de enkelte anlægsdele i NEPS-systemet. 

• Skabe grundlag for en prioritering af forebyggende tiltag med henblik på at reducere 
risikoen for uheld som kan påvirke miljøet. 

• Skabe grundlag for en målrettet og ensartet dialog med tilsynsmyndighederne om 
sikkerhedsprocedurer og driften af anlæggene. 

 
Projektet omfatter:  

• Gennemgang og teknisk beskrivelse af anlæggene 
• Identifikation af mulige hændelser og hyppighed for deres forekomst 
• Vurdering af mulige modforanstaltninger eller forebyggende tiltag og deres effekt 

 
Projektet gennemføres af NIRAS Rådgivende Ingeniører A/S i tæt samarbejde med FDD driftsper-
sonale og ledelse samt FBE.  
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Resultatet af projektet er fremsendt i en rapport fra januar 2009 for selve NEPS-ledningen. Herefter 
færdiggøres særskilte rapporter for hvert enkelt tankområde, hvor forsvaret kan tage udgangspunkt 
i de af NIRAS foreslåede ombygningsprojekter. 

I tabel 3 er vist forslag til prioriterede ændringer som er angivet i rapporten. Forslagene er opdelt i 
forskellige kategorier efter mulighederne for uheld: 

 

10 Uacceptabel risiko 
8-9 Korrigerende handling 
5-7 Forholdsregler bør overvejes 
 
5 Total renovering af al katodisk beskyttelse på NEPS. Der indføres on/off målinger. Pro-

jekt er i gang. 
6 Intelligent pigging af flyvestationsledninger og importledninger 
7 Plan for intelligent pigging af højtryksledninger, flyvestationsled ringer og importledning 

er. Miljøstyrelsen anbefaler efter 10 – 20 års drift og derefter med en frekvens på 15 år, 
afhængig af ledningernes alder og tilstand jf. Vejledning nr. 5, 2007 om pipelines til olie-
produkter. 

12 Import/eksportslanger skal udskiftes efter fast interval uafhængigt af resultatet af tryk-
prøvning f.eks. hver 10. år (fastsættes efter dialog med leverandør). 

13 Ved pludseligt behov for lukning af ventil skal SRO lukke ventil på en måde, så trykstød 
undgås. Dog undtaget sekundær alarm på HIGH – HIGH. 

14 Der skal være lynafledning ved alle importfaciliteter. 
17 Jævnlig udskiftning af pakninger (levetid fastsættes i samråd med leverandører) 
21 Alle manifoldarrangementer skal være sikret mod hærværk svarende til Vestbjerg. 
23 Esbjerg Havn og Aalborg Oliehavn: Det tjekkes om det er muligt at udlægge flydespær-

ring ved spild. Miljøcontainer inkl. flydespærre bør opstilles ved import 
Tabel 3.3 Resultatet af vurderinger efter risikoanalyse 
 
 
Miljøcenter Odenses bemærkninger 
MCO finder vurderingerne i HAZOP analysen vigtige. Disse vurderinger giver et godt overblik over 
bl.a. hvor der er muligheder for at der kan indtræffe uheld. 

Det er derfor valgt at indarbejde de væsentlige forhold som vilkår i tilladelsen.  

 
Miljøcenter Odenses bemærkninger  
Forsvaret har foretaget en risikoanalyse af NEPS. Til brug ved denne vurdering er anvendt en så-
kaldt HAZOP (Hazards and Operability) analyse. Ved brug af HAZOP-analyse identificeres mulige 
uønskede hændelser, deres årsager og konsekvenser, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der er 
foretaget for at forhindre, at hændelserne opstår og udvikler sig med uønskede konsekvenser. 

Denne undersøgelse konkluderer bl.a., at frekvensen for nedlægningen af ventilbrønde bør øges. 
Dette skyldes bl.a. at hvis den nuværende takt for sløjfning af brønde fortsætter, vil det vare 45 år 
inden alle brønde er sløjfet. 

Dette er baggrunden for vilkåret om fremsendelse af tidsplan for sløjfning af ventilbrønde og by-
passbrønde.  

. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
4.1 Lovgrundlag 
 

• Lov nr. 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 

• Bekendtgørelse nr. 259 af 23/03/2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsy-
stemer og pipelines 

• Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/2007 ”Vejledning om pipelines til olieprodukter” 

 
4.2 Øvrige afgørelser 
Godkendelsen erstatter Miljøministeriets tidligere meddelte tilladelse til etablering af olieledningen 
af 6. juni 1974. 
 
4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for NEPS. 

 
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Tilladelsen vil blive offentliggjort på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside, www.BLST.dk den 
24-09-2010 

 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. olietankbekendtgørelsens § 52 
stk. 2. 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter den her 
nævnte offentliggørelsesdato. Dette fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 101. 

For at opnå aktindsigt i sagens ikke-klassificerede akter kan MCO kontaktes. 

 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Kystdirektoratet 
Berørte kommuner 
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