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Hva er risiko?

Risiko = Konsekvens x Frekvens



Risikoanalyse
ROS = Risiko og Sårbarhetsanalyse

Hendelsesutvikling

Konsekvens 1

Konsekvens 2

Konsekvens 3

Konsekvens 4

Feil 1

Feil 2

Feil 3

Feil 4

Årsakskjede

Uønsket
situasjon

Frekvens-

reduserende tiltak

Konsekvens-

reduserende tiltak



Risikomatrise
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(5) Svært sannsynlig 
10 hendelser pr. år eller oftere 

(4) Meget sannsynlig 
1 hendelse pr. år elle oftere 

(3) Sannsynlig 
1 hendelse pr 10 år eller 
oftere

(2) Mindre sannsynlig  
1 hendelse pr. 100 år eller 
oftere 

(1) Lite sannsynlig 
Hendelsen inntreffer sjeldnere 
enn pr. 100 år

(1) Ubetydelig 
personskade
Førstehjelpsska
de uten fravær

(2) Mindre 
alvorlig 
personskade
Skade som 
krever enkel 
behandling, 
fravær < 3 
dager

(3) Betydelig 
personskade
Alvorlig skade 
som krever 
omfattende 
behandling, 
fravær > 3 
dager

(4) Alvorlig 
personskade
Kan resultere i 
død/ mulig varig 
mén

(5) Svært 
alvorlig 
personskade
Kan resultere i 
mange døde

Konsekvens



Risikostyring – risikovurdering - risikoreduksjon

• Risikostyring (eng: risk management) 
– ”Systematisk bruk av ledelsesaktiviteter, prosedyrer og metoder 

for å analysere, evaluere og kontrollere risiko” 

• Risikovurdering (eng: Risk assessment)

– Risikoanalyse 

• “Systematisk bruk av tilgjengelig informasjon for å identifisere 
farekilder og estimere risikoen for enkeltpersoner, eller 
befolkningsgrupper, verdier og miljø

– Risiko evaluering 

• “En prosess hvor vurderinger gjøres angående toleranse av risiko 
med basis i risikoanalysen, og en betraktning av sosioøkonomiske 
og miljømessige aspekter”

• Risikoreduksjon/kontroll 

– ”Beslutningstaking, og iverksetting av risikoreduserende tiltak, 
og oppfølging av risikoforhold” 



Risikoakseptkriterier

Område med uakseptabel høy risiko

Område med 
akseptabel risiko, men 
hvor risikoreduserende 
tiltak skal iverksettes 
dersom praktisk mulig 

og tiltakene ikke er 
urimelig kostbare

Område med 
neglisjerbar risiko

• Grenseverdier for hvilken 
risiko som betraktes som 
uakseptabel knyttet til en 
aktivitet

• ALARP-prinsippet

• Kvantitativ



Sikringsfelt

• Sikringsfeltet er det området hvor Brødr. Sunde bør ha kontroll på 
sikkerheten. 

• Utenfor dette området anses 3. person å ha en tilstrekkelig liten 
risiko for å rammes av ulykker ved Brødr. Sunde til at denne 
risikoen kan anses som akseptabel

• Sikringsfeltet defineres som frekvenskurven 10-5 fra ISO-risk 
beregningene (gul linje)



ISO-risk

• En ISO-risk kurve definerer avstanden fra et gitt hendelsespunkt hvor 
fatalitet er ved en gitt frekvens.

• En person som oppholder seg konstant på 10-5 kurven vil statistisk 
sett omkomme i løpet av 100 000 år.



Fatalitet

• Gasskonsentrasjon over nedre brennbarhetsgrense gitt antenning

• 15 kW/m2 varmelast

• Toksisitet er ikke funnet å påvirke utfallet



Omfang ”Risikoanalyse av tank- og produksjonsanlegg 
for EPS hos Brødr. Sunde AS i Spjelkavik

• Risikoen for framtidige utvidelser er vurdert

• 3. personsrisiko har hatt fokus

• Inkluderer svar på 7 spørsmål stilt av Ålesund kommune (1. februar)

• Gexcon har utført separat risikoanalyse for eksplosjonsfare i 
råvarefabrikken





Resultater

• Risiko ved Råvarefabrikk for Sunde EPS
• Ikke funnet å representere en risiko for 3. person

• Sunpack og Sundolit
• Ikke funnet å representere en risiko for 3. person

• Lager Sunde EPS
• Ikke funnet å representere en risiko for 3. person

• Administrasjonsbygg
• Ikke funnet å representere en risiko for 3. personIkke funnet å 

representere en risiko for 3. person



Resultater

• Peroksidlager
• Ved antenning kan dette true integriteten til anlegget
• God kontroll på intern tenning
• Analysen fant at risiko for ekstern påvirkning var akseptabel

• Tankanlegg
• Vurdert med ny pentanttank
• Losseoperasjoner på kai er funnet å være den største risikoen

• Aktivitet
• Fleksibel slange



ISO-risk kurve



Foreslåtte risikoreduserende tiltak

• Forbedre oppsamling på kai

• Beredskapsøvelser

• Varsling

• Tiltak under lossing

• Omlegging av Borgundfjordveien



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Eksisterende adkomstveg gjennom området erstattes av annen 
adkomstveg. Siden regulert veg på nordsiden har betydelige bygge-
og trafikktekniske problemer, vurderes en omregulering der trafikken 
til næringsbygg og pumpestasjoner i Sandingane ledes inn via 
Vikagata eller i annen trasé gjennom bedriftsområdet. Kommunen 
forutsettes å bistå bedriften i reguleringsarbeidet, mens gjennom-
føringen av tiltaket påhviler bedriften før en eventuell produksjons-
økning gjennomføres

• Dette er vurdert, men ikke funnet å ha noen stor betydning for 
risikoen. Alle alternative veier er planlagt utenfor sikringsfeltet



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Bedriftsområdet gjerdes inn og sikres med adkomstkontroll. Nærmere 
avgrensning av dette må avklares gjennom ROS-analysen og 
fastsettelse av valg av ny adkomstløsning som nevnt i punkt 1. 
Tiltaket påhviler bedriften

• Dette er vurdert, men ikke funnet å ha noen stor betydning for 
risikoen i forhold til hendelsesfrekvensen som er benyttet i analysen. 
Det er likevel vurdert positivt å gjerde inn området for å hindre 
unødvendig trafikk av 3. person inn i sikringsfeltet



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Den aktuelle fornyelsen av bedriften skal optimalisere 
sikkerhetsaspektet ved lokalisering, tekniske og bygningsmessige 
tiltak. Dette gjelder særlig kai, tankanlegg og råstofffabrikk (EPS). Det 
anmodes om bedriften som del av ROS-analysen vurderer om 
produksjonen av flammehemmet EPS kan fases ut eller relokaliseres, 
på grunn av usikkerheten knyttet til miljø- og helseeffektene av 
HBCCD-utslipp til vann og luft

• Ikke vurdert i analysen, dette har Brødr. Sunde vurdert separat



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Sikkerheten for Elegantegården knyttet til tankanleggene og råstoff-
fabrikken forutsettes ivaretatt ved at faglig ekspertise og relevant 
fagmyndighet (DSB) i samarbeid med Brødrene Sunde gjennomfører 
tilfredsstillende risikoanalyser og vurderinger av tankanleggenes 
påvirkning på Elegantegården og på bakgrunn av slike vurderinger 
utarbeider konkrete forslag til nødvendige risikoreduserende tiltak, 
som forelegges FUP for vurdering. Osv.

• Grensen for sikringsfeltet går på østsiden av Elegantegården. I 
henhold til akseptkriteriene er dermed risikoen ansett å være 
akseptabel. Men siden Elegantegården ligger langs grensen til 
sikringsfeltet anbefales det likevel å innføre risikoreduserende tiltak. 



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Eksisterende bolig- og friområder opprettholdes og kan fortettes etter 
gjeldende planer. Det presiseres at områdene ikke kan utvides eller 
fortettes med høyere utnyttelse og/eller mer konsentrerte 
bebyggelsestyper enn det gjeldende planer hjemler

• Dette er vurdert i analysen, men ikke funnet å ha noen stor betydning 
for risikoen Dette er vurdert i analysen, men ikke funnet å ha noen 
stor betydning for risikoen 



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Nye byggeområder for Nedregården sør, unntatt fra rettsvirkning i 
arealplanen, frigis til utbygging med krav om forutgående regulering. 
Når det gjelder arealbruken, kan en åpne for å revurdere opprinnelig 
forslag om konsentrert boligbebyggelse til blandet formål, kontor og 
bolig eller rent kontorformål. Ved planleggingen av området skal 
hensynet til risikoreduksjon i forhold til storulykkeforskriften søkes 
ivaretatt.

• Dette er vurdert i analysen, men ikke funnet å ha noen stor betydning 
for risikoen Dette er vurdert i analysen, men ikke funnet å ha noen 
stor betydning for risikoen 



Spørsmål fra Ålesund Kommune

• Som tidligere forutsatt, behandles næringsbygg for KK Sunde og ny 
energisentral under de gitte forutsetninger uavhengig av 
prinsippsaken.

• Ny energisentral er behandlet i egen rapport



Ytterligere risikoreduserende tiltak

• Brannklassifiserte porter i peroksidlageret

• Bytte ut Sundolitt (EPS) i taket på peroksidlageret

• Flytte paller med peroksidene bort fra veggen i lageret

• Flytte beredskapslageret



Hva har endret seg?

• Oppsamlingsbasseng for Pentan er mindre
• Mindre areal = mindre fareavstand

• Risiko – ikke ”Worst Case”

• Endret presentasjon
• IDLH ikke funnet å være relevant
• Figuren viser 5 kW/m2, ikke 15 kW/m2
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