Pas på
olieledningerne
på din grund

ER RØRLEDNINGERNE HEMMELIGE?
FDO’s rørledninger og tankanlæg blev etableret
i koldkrigsperioden, hvor man gik stille med
dørene. I dag er der anderledes vægt på åbenhed.
Miljø- og sikkerhedsgodkendelser kræver det, og
FDO står generelt gerne til rådighed for offentligheden. Se mere på www.fdo.dk
Rørledningernes omtrentlige forløb er markeret
med orange afmærkningspæle (se mere herom
på side 6).
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FDO’s rørledninger
– baggrund og historie
Danske Olieberedskabslagre (FDO) driver tank
anlæg og rørledninger, så danske forbrugere,
virksomheder og offentlige myndigheder er sikret
olie og benzin i perioder med forsyningskriser.
På Sjælland går FDO’s rørledninger fra Kalundborg
til Hedehusene. Udover at levere brændstof til
FDO’s underjordiske tankanlæg på Sjælland
forsyner rørledningerne hovedstadsområdet med
benzin og olie. I Jylland er FDO’s aktiviteter i dag
især samlet i Fredericia og Vejle kommuner.
Rørledningerne giver miljø- og sikkerhedsmæssigt
en meget betydelig gevinst, fordi samfundet
hvert år undgår tusindvis af tankbiler på vejene.

KALUNDBORG
HEDEHUSENE

FREDERICIA

KORT OM FDO
Danske Olieberedskabslagre (FDO) er en vigtig del af det danske olieforsyningsberedskab i tilfælde af kriser.
På Sjælland og i Jylland råder FDO over et netværk af olie- og benzinanlæg, der sørger for, at Danmark altid
har fyrings- og dieselolie samt benzin på lager til mindst 57 dages forbrug. Sammen med olieselskabernes
egne lagre betyder det, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser om at have lagre til mindst
81 dages forbrug af fyrings- og dieselolie samt benzin.
FDO blev i 2012 af staten udpeget som Danmarks ’centrale lagerenhed’. Det skete som følge af et nyt EUdirektiv for olieberedskab.
FDO er en selvejende institution organiseret som en forening. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
(ved Energistyrelsen) er repræsenteret som tilforordnet i FDO´s bestyrelse. FDO blev etableret i 1964.
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DYBDEN KAN VARIERE
Olie- og benzinrørledningerne ligger normalt
i mindst 60 cm’s dybde; men jordens struktur
kan have ændret sig, siden rørene blev lagt i
sin tid, så dybden kan variere.
Vi kan derfor ikke sige med sikkerhed, hvor
dybt ledningerne ligger. Er du i tvivl, så
kontakt os.
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Servitutbestemmelser
Som grundejer eller forpagter har du ret til at
dyrke jorden over FDO’s rørledninger i den
udstrækning, det kan ske uden at beskadige
ledningerne.

• Respektere ledningerne

Men på din ejendom er der tinglyst servitut
bestemmelser, fordi rørledningerne løber
gennem din grund. Bestemmelserne præciserer,
at ejeren skal:

• Sørge for, at der i servitutbæltet, som normalt
er ti meter bredt (fem meter fra midten mellem
de to ledninger eller fem meter fra midten af
ledningen på en strækning i Jylland, hvor der
kun er en ledning) – ikke opføres bygninger
eller lignende, ikke plantes træer eller buske og
ikke uden forudgående tilladelse nedlægges
drænledninger, vandledninger, kabler mv. Der
skal også indhentes forudgående tilladelse ved
inspektion eller reparation af drænledninger,
vandledninger og kabler.

• Tolerere at FDO efterser og vedligeholder
ledningerne

• Sørge for, at der i servitutbæltet ikke i øvrigt
sker benyttelse af arealet på en måde, der kan
genere ledningerne. Sådan benyttelse er
eksempelvis kørsel med materiel med akseltryk
på mere end 12 tons, grubning, dræning,
boringer, terrænregulering eller andre arbejder,
der enten kan være til risiko eller gene for led
ningerne eller for FDO’s adgang til ledningerne.
Spørg os altid, hvis du er i tvivl.

5 meter
Olierør

5 meter

Benzinrør
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Sådan sikrer vi
rørledningen mod uheld
MILJØSTYRELSEN ER
TILSYNSMYNDIGHED
Det er Miljøstyrelsen, der har det overordnede
myndighedsansvar og tilsyn med rørledningerne.
FDO indsender hvert år en afrapportering om
olierørenes tilstand, udskiftninger af dele samt
eventuelle driftsforstyrrelser og uheld.

Afmærkning. Alle rørledninger er afmærket
med orange afmærkningspæle.
Vær opmærksom på at de orange afmærknings
pæle ikke altid er placeret lige over rørledningen,
men i servitutbæltet, der er ti meter bredt.
Du kan derfor ikke gå ud fra, at rørledningen går
i en lige linje fra pæl til pæl. Spørg os altid, hvis
du er i tvivl.

✓

✗

Sikkerhed. Rørledningerne overvåges online
med avanceret udstyr, der registrer eventuel
nedslidning.
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Ser du imidlertid usædvanlige forhold nær rørled
ningen – fx misfarvede planter, forekomst af eller
lugt af olie – så kontakt os omgående. Er der
tegn på lækage, så vær yderst forsigtig.
Undgå enhver form for ild og brug af elektronisk
udstyr, der kan antænde ild. Kontakt myndigheder
og FDO omgående. Se kontaktoplysninger på
bagsiden
Enhver skade på ledningen skal anmeldes til FDO.
Det gælder også skader på isoleringen rundt om
ledningen samt enhver form for overbelastning
eller anden unormal påvirkning af ledningen,
også selv om skaden er usynlig. Uheld i nærheden
af ledningen, fx brud på vandledninger, ild eller
sammenstyrtninger, skal også indberettes med
det samme. Det samme gælder, hvis du opdager
ledninger, der er fritgravet.
Eftersyn og vedligehold. Rørledningen bliver
løbende efterset af FDO, og du vil af og til kunne
møde vores medarbejdere. Alle ansatte har iden
titetskort, som du meget gerne må bede om at se.
Vi foretager også indvendige eftersyn af rørled
ningen ved hjælp af såkaldt pigging. Hvis der er
rør, der viser tegn på skader, udskiftes de.

Undgå skader ved
gravning eller pløjning

Alle entreprenører, som skal udføre et erhvervs
mæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge
i Ledningsejerregistret (www.ler.dk), inden grave
arbejdet sættes i gang. Forespørgslen skal som
minimum dække det område, der skal graves i.
Det er entreprenørens opgave at planlægge og
udføre gravearbejdet, så det ikke beskadiger de
nedgravede ledninger.
Entreprenører må ikke arbejde i servitutbæltet
uden skriftlig tilladelse fra FDO.
Private grundejere har ikke pligt til at fore
spørge i Ledningsejerregistret forud for gravning
eller pløjning på egne arealer, hvis de ved, hvor
ledningerne er placeret. Man behøver heller ikke
at spørge i registret, hvis der ikke skal arbejdes
dybere end 40 cm under terræn.
For alle – uanset om der er pligt til at kontakte
ledningsejerregistret – gælder, at man generelt
er forpligtet til at udvise ekstra forsigtighed i et
område, hvor det må forventes, at der løber en
ledning. Der henvises også til side 5, hvor dine
forpligtelser som grundejer eller forpagter er
opsummeret.

SPØRG HELLERE EN GANG
FOR MEGET...
Vi hjælper meget gerne med at vise præcist,
hvor og hvor dybt rørledningerne går på din
grund. Det koster ikke noget. Spørg hellere en
gang for meget, så vi undgår uheld.
Husk: Det kan koste store beløb at rydde op
efter en skade på rørledningen. Og hvis lods
ejeren eller entreprenøren har skylden, vil det
udløse erstatningskrav.

VED EJERSKIFTE,
MATRIKULÆRE ÆNDRINGER ELLER
BORTFORPAGTNING
Hjælp os med at holde vores naboinformation
opdateret. Giv os venligst altid besked ved
ejerskifte, matrikulære ændringer eller bort
forpagtning.
Mail til os via ww.fdo.dk og oplys relevante
informationer.
Information til lodsejere
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Hvis ulykken sker:

Ring 112

og alarmer politi, brandvæsen og
miljømyndigheder

Ring til FDO
33456540
(døgnvagt)

Vær opmærksom på, at der er
forskellige typer af uheld, herunder
at det kan lugte af olie eller benzin,
at ledningen beskadiges, at der
løber olie eller benzin ud eller at
der opstår brand.
Er du blevet opmærksom på, at du
på en eller anden måde er kommet
til at beskadige vores ledning, så
tag endelig kontakt til os.
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E-mail: fdo@fdo.dk
Telefon: 33 45 65 40 (døgnvagt)
www.fdo.dk

