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Hovedsammendrag 
Lloyd's Register Consulting (tidligere Scandpower AS) har i denne rapporten vurdert risikoen for 3. person 
for Brødr. Sunde AS sitt anlegg i Spjelkavik i Ålesund kommune slik det fremstår i dag. 

Rapporten vil danne grunnlaget for søknad til DSB om permanent samtykke for oppbevaring av farlig 
stoff. 

De siste årene er det blitt utført mange risikoanalyser og vurderinger av dette anlegget med tanke på 
ekspansjon av produksjonslokalene og økning av produksjon og mengde råvarer lagret på området.  

• Det foreligger i dag ingen konkrete planer om utvidelse av anlegget med hensyn på lagring av brann-
farlig vare og ny polymer (råvarefabrikk) 

• Planer om bygging av ny pentantank avventes. Dagens tank TA01 er godkjent av tredjepart for videre 
bruk etter tilstandskontroll sommer 2013 

• Planer om bygging av nytt peroksidlager avventes 

• Ny energisentral ble tatt i bruk i 2011 

• Pentan lagres på tank TA01 og styren lagres på tank TA02, TA03 og TA04 

• Oppsamlingsarrangementet rundt tankanlegget for pentan og styren ikke er i henhold til gjeldende 
forskrifter. Analysen av anlegget er gjort slik som anlegget fremstår i dag. Det er også analysert 
hvordan en oppgradering av oppsamlingsarrangementet ville påvirke risikonivået. Beregningene viser 
at selv om fangdammenes utforming ikke overholder myndighetskravene er risikoen for 3. person 
innenfor akseptable grenser.  

 

Forkortelser og forklaringer 
Forkortelser Forklaring 

ALARP As Low As Reasonably Practicable. For at risikoen skal være ALARP må det 
være mulig å demonstrere at kostnaden ved å redusere risikoen ytterligere er 
uforholdsmessig stor i forhold til gevinsten 

ULF "ULF (Utregning av LekkasjeFrekvenser) regneprogram", utviklet av 
Scandpower AS, versjon 2009 

PHAST Simuleringsverktøyet PHAST 6.7 som er utviklet av Det Norske Veritas. PHAST 
er mye brukt i risikoanalyser av landanlegg og det gir normalt et godt bilde av 
hvordan ulike gasser spres ved en lekkasje og varmestrålingens utstrekning 
ved brann. En viktig forenkling er imidlertid at PHAST kun er et todimensjonalt 
modelleringsverktøy, noe som betyr at beregningene ikke tar høyde for 
områdets topografi 
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Forkortelser Forklaring 

Fareavstand Innenfor denne avstanden fra lekkasjepunktet forekommer det en fare for 
tennbar gassblanding eller brann som medfører fare for liv og helse. For å få 
frem risikoen, må fareavstanden sees i sammenheng med frekvensen for at 
hendelsen skal kunne oppstå 

Akseptkriterier Akseptkriterier definerer utstrekningen av de ulike hensynssonene for anlegg 
med farlig stoff. Akseptkriteriene er i denne sammenhengen forhåndsdefi-
nerte ISO-riskkurver. Sammenstilt med de beregnede ISO-riskkurvene fra 
analysen vil dette vise virksomhetens risikopåvirkning på 3. persons sikkerhet 

Sikkerhetsavstand Avstand som angir personers nærmeste tillatte avstand til en potensiell fare. 
Angir ytre grense for sikkerhetsområdet 

Hensynssoner Sonene for begrensingen av arealdisponeringen kalles hensynssoner etter 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Loven definerer 3 soner: indre, 
midtre og ytre. Fokus er på 3. persons sikkerhet og hensynssoner fremkommer 
ved definisjon av akseptkriterier og utstrekning av risikokonturer rundt 
anleggene 

Arealmessige 
begrensinger 

Arealmessige begrensninger vil bl.a. kunne være restriksjoner i utnyttelse av 
nabogrunn, som for eksempel forbud mot boligbygging, mot installasjoner 
med mange personer og mot etablering av andre virksomheter som øker 
potensialet for store konsekvenser ved en ulykke. I brann- og eksplosjons-
vernloven § 20 heter det at arealmessige begrensninger skal fastsettes av 
kommunen etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven og at uttalelse fra 
sentral tilsynsmyndighet (DSB) skal innhentes før arealmessige begrensninger 
fastsettes 

ISO-riskkurve ISO-risk kurver er i denne rapporten benyttet for å uttrykke individuell risiko i 
områdene rundt anlegg som håndterer farlig stoff. ISO-risk kurver beregnes 
ved at man kombinerer mulige ulykkeshendelser med tilhørende sannsynlighet 
for å omkomme. ISO-risk kurver viser således den geografiske distribusjon av 
individuell risiko, ved å vise den forventede frekvens til hendelser som er i 
stand til å forårsake fatalitet/død (som f.eks. varmelast over 15 kW/m2 eller 
gasskonsentrasjon over LFL gitt antenning) på et gitt sted, uavhengig av om 
det faktisk befinner seg personer på det aktuelle stedet. Eksempelvis vil en 
person som oppholder seg konstant på 10-5 frekvenskurven statistisk sett 
omkomme i løpet av 100.000 år som følge av en hendelse på anlegget 

3. person Person eksponert for en risiko, men som ikke direkte er involvert eller har 
egennytte (eks. økonomisk gevinst) av virksomheten som påvirker personen 

Stor ulykke En hendelse som f.eks. et større utslipp, en brann eller en eksplosjon i for-
bindelse med at en aktivitet i en virksomhet får en ukontrollerbar utvikling 
som umiddelbart eller senere medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller 
materielle verdier innenfor eller utenfor virksomheten, og der det inngår 
farlige kjemikalier 

LFL Lower Flammability Limit (nedre flammegrense) 

UFL Upper Flammability Limit (øvre flammegrense) 

LCLO Lowest Lethal Concentration (laveste dødelige konsentrasjon) 

EPS Ekspandert polystyren 

XPS Ekstrudert polystyren 

HBCDD Heksabromcyclododekan 
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Forkortelser Forklaring 

Farlig stoff Brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, som definert i forskrift om 
håndtering av farlig stoff, ref. /i

EX 

/ 

EX-utstyr, eller Eksplosjonsbeskyttet utstyr, kjennetegner utstyr, både elektrisk 
som ikke elektrisk utstyr som er underlagt spesiell godkjenning og/eller sertifi-
sering iht. til europeiske eller internasjonale normer 

ISPS International Ship and Port Facility Security (ISPS) 

NS Norsk Standard 

DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

LNF-områder Landbruks-, natur- og friluftsområder 
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1. Innledning 

1.1 Hensikten  
Hensikten med risiko analysen er å vurdere risikoen for 3. person slik anlegget til Brødr. Sunde i 
Spjelkavik fremstår i dag. Rapporten vil danne grunnlaget for søknad til DSB om permanent sam-
tykke for oppbevaring av farlig stoff. 

1.2 Status for anlegget til Brødr. Sunde i Spjelkavik 

Lloyd's Register Consulting har gjennomført en risikoanalyse av Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik 
slik som den fremstår i dag. De siste årene er det blitt utført mange risikoanalyser og vurderinger 
av dette anlegget med tanke på ekspansjon av produksjonslokalene og økning av produksjon og 
mengde råvarer lagret på området, ref. /ii/, /iii/, /iv/, /v/ /vi/, /vii/, /viii/, /ix/ og /x

Sunde Gruppen er et multinasjonalt selskap med 17 produksjonsanlegg i Norge, Sverige, 
Danmark, Tyskland, Spania og Storbritannia. Sunde er en av de ledende i det europeiske 
markedet når det gjelder produksjon av ekspanderbar polystyren og ferdigvarer i ekspandert 
polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS). Råvaren (ekspanderbar polystyren) til alle Sundes 
ferdigvareanlegg produseres i prosessanlegget i Spjelkavik.  

/. 

• Det foreligger i dag ingen konkrete planer om utvidelse av anlegget med hensyn på lagring 
av brannfarlig vare og ny polymer (råvarefabrikk). 

• Planer om bygging av ny pentantank avventes. Dagens tank TA01 er godkjent av tredjepart 
for videre bruk etter tilstandskontroll sommer 2013, ref. /xi

• Planer om bygging av nytt peroksidlager avventes. 

/. 

• Ny energisentral ble tatt i bruk i 2011. 

Pentan lagres på tank TA01 og styren lagres på tank TA02, TA03 og TA04. 

I denne rapporten ser man på risiko som kan påvirke 3. person. Figur 0.1 og Figur 0.2 viser en 
oversikt over bygninger/områder på fabrikkområdet i Spjelkavik 

 

Figur 0.1:  Oversikt over Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik, ref. /xii/ 



 

Rapport nr.:  104147/R1  Revisjon:  Sluttrapport B Side 9 

Dato:  10. juli 2014 ©Lloyd’s Register 2014. All rights reserved. 

Tabell 1 viser forklaring til bokstavkodene på kartet i Figur 0.1. Samtidig angir den i hvilke 
bygninger/områder hvor det forekommer utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen for 
3. person som dermed er behandlet i denne rapporten. 

Tabell 1 - Oversikt over Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik med utslippskritisk utstyr som kan påvirke 
risikoen 3. person. 

Bygning/ 
områder 

Beskrivelse  Område med utslippskritisk utstyr 
som kan påvirke risikoen for 3. 
person 

A Produksjonsbygg polymer, EPS  Nei 

B Sunpack   Nei 

C Sundolitt Nei 

D Lager Sunde EPS Nei 

E Administrasjonsbygningen Nei 

F Kai og tankanlegg for pentan og 
styren 

Ja, behandlet i denne rapporten 

G Energisentral  Nei. Se egen risikoanalyse, ref. /v/ 

H Lager for peroksider Nei 

Elegantegården Borgundfjordvegen 116, ulike 
virksomheter  

Nei, Elegantegården har ingen 
virksomhet som påvirker Brødr. Sunde. 
Her finner man i hovedsak ”3. person” 

 

Figur 0.2:  Oversiktsbilde over deler av Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik, ref. /xiii/ 



 

Rapport nr.:  104147/R1  Revisjon:  Sluttrapport B Side 10 

Dato:  10. juli 2014 ©Lloyd’s Register 2014. All rights reserved. 

2. Basis for studien og begrensinger 
Hensikten med risikoanalysen er å vurdere risikoen for 3. person slik anlegget til Brødr. Sunde i 
Spjelkavik fremstår i dag. Rapporten vil danne grunnlaget for søknad til DSB om permanent sam-
tykke for oppbevaring av farlig stoff. Rapporten baserer seg på arbeidet som er gjort av 
Scandpower i 2010 og 2011 i henholdsvis (se ref. /viii/ og /ix/): 

• Scandpower AS: "Risikoanalyse av tank- og produksjonsanlegg for ESP ved Brødr. Sunde AS i 
Spjelkavik", rapport nr. 99.500.004/R1 og teknisk notat TN-1, 24. august 2010 

• Scandpower AS: "Sikkerhetsrapport for produksjonsanlegg til Brødr. Sunde as i henhold til 
Storulykkeforskriften", rapport nr. 99.500.004/R2, 26. august 2011 

I tillegg bygger analysen på mottatt underlagsinformasjon fra Brødr. Sunde og kopi av korrespon-
danse med DSB. I tillegg er produksjonssjef for Sunde EPS Asle Myklebust blitt intervjuet og det 
ble foretatt en befaring av Philipp Sell og Ane Kristiansen på anlegget i Spjelkavik den 30. juli 
2013. 

I bygninger/områder som ikke er definert med utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen for 
3. person, er det av Lloyd's Register Consulting ikke gjort noen revisjon av Brødr. Sundes styrings-
system for helse, miljø og sikkerhet. Dette styringssystemet er bygget på nasjonale og internasjo-
nale lover, forskrifter og standarder. Denne risikoanalysen forutsetter at Brødr. Sunde følger og 
vedlikeholder sitt styringssystem for helse, miljø og sikkerhet slik at risikoen på fabrikkanlegget 
generelt følger ALARP-prinsippet. 

2.1 Definisjoner  
ISO-risk kurve 

ISO-risk kurver er i denne rapporten benyttet for å uttrykke individuell risiko i områdene rundt 
anlegg som håndterer farlig stoff. ISO-risk kurver beregnes ved at man kombinerer mulige 
ulykkeshendelser med tilhørende sannsynlighet for å omkomme. ISO-risk kurver viser således den 
geografiske distribusjon av individuell risiko, ved å vise den forventede frekvens til hendelser som 
er i stand til å forårsake fatalitet/død (som f.eks. varmelast over 15 kW/m2 eller gasskonsentrasjon 
over LFL gitt antenning)) på et gitt sted, uavhengig av om det faktisk befinner seg personer på 
det aktuelle stedet. Eksempelvis vil en person som oppholder seg konstant på 10-5 frekvenskurven 
statistisk sett omkomme i løpet av 100.000 år som følge av en hendelse på anlegget. 

Arealmessige begrensninger (tidligere sikringsfelt) 

Sikringsfelt var et begrep som ble brukt i tidligere lov om brannfarlig vare fra 1971 (opphevet i 
2002). Hvis sikringsfeltet fikk utstrekning ut over virksomhetens egen eiendom, ble det i noen 
tilfeller tinglyst heftelse på tilliggende eiendom. Etablering av sikringsfelt var et vilkår i tillatelsen 
fra DSB, der sikringsfeltets utbredelse ble angitt i meter eller inntegnet på kart. De begrensinger 
som gjaldt for sikringsfeltet ble også angitt.  

Arealmessige begrensninger ble innført med brann- og eksplosjonsvernloven i 2002, dels som en 
erstatning og dels som en utvidelse av sikringsfeltbegrepet. Den viktigste endringen var imidlertid 
at de arealmessige begrensningene nå skulle fastsettes etter bestemmelsene i plan- og bygnings-
loven, gjennom regulering som fareområder (gammel plan- og bygningslov) eller hensynssoner 
(ny plan- og bygningslov).  

Hensynssoner 

Sonene for begrensingen av arealdisponeringen kalles hensynssoner etter bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven. Loven definerer 3 soner: indre, midtre og ytre. Fokus er på 3. persons sikker-
het og hensynssoner fremkommer ved definisjon av akseptkriterier og utstrekning av ISO-risk 
kurver rundt anleggene. Andre avstander og soner innenfor virksomheten reguleres på annen 
måte (områdeklassifisering, tekniske minsteavstander etc.). 
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3. Metodebeskrivelse 

3.1 Generelt 
Lloyd's Register Consulting benytter tradisjonell risikoanalysemetode slik som beskrevet i Norsk 
standard 5814. 

 

Figur 0.3:  Forenklet fremstilling av hovedelementene i en risikoanalyse og av sikkerhetsstyring 
tilknyttet en risikoanalyse 

Risikoanalysen er generelt bygget opp etter følgende oppsett: 

1. Regelverk og akseptkriterier  

2. Systembeskrivelse 

3. Fareidentifikasjon 

4. Konsekvens- og frekvensvurderinger 

5. Risikovurderinger 

6. Forslag til risikoreduserende tiltak 

I DSBs temarapport "Sikkerhet rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykk-
satte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel risiko, 13", ref. /xiv

• valg av ulykkeshendelser (scenarioer) 

/, finner man 
følgende krav som må være beskrevet om metodebruk i risikovurderingen for anlegg som hånd-
terer farlig stoff: 

• data for utslippsfrekvenser 



 

Rapport nr.:  104147/R1  Revisjon:  Sluttrapport B Side 12 

Dato:  10. juli 2014 ©Lloyd’s Register 2014. All rights reserved. 

• tennmodell 

• eventuell bruk av retningsfaktorer 

• begrunnet valg av verktøy for spredningsberegninger og annen konsekvensmodellering 

• valg av grenseverdier 

• forebyggende tiltak som har særskilt betydning for beregning av frekvensdata og 
konsekvensmodelleringen 

• vurdering av sensitivitet i beregningene, for eksempel med hensyn på: 

o variasjon i utslippskilde 

o variasjon i pøldiameter (diffusiv) og rate (jett) 

o variasjon av lekkasjeretning (jett) 

o variasjon i ventilasjonsrate 

o plassering av tennkilder 

o overflateruhet 

o vindhastighet og atmosfæreklasse (Pasquill) 

o effekt av lokal geometri (near field) 

o effekt av anleggsområde (far field) 

o effekt av terreng (far field) 

Disse kravene er oppfylt og beskrevet i teknisk notat TN-1. 

4. Regelverk og akseptkriterier 

4.1 Generelt 
Forhold som gjelder lagring og håndtering av brannfarlig vare samt væsker og gasser under trykk 
forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Interne miljø- og HMS-relaterte 
forhold på arbeidsplassen forvaltes av Direktoratet for arbeidstilsynet, mens eksterne miljø-
messige forhold (utslipp til vann og luft, avfallshåndtering etc.). forvaltes av Miljødirektoratet. For-
hold knyttet til beredskapstiltak og industrivern forvaltes av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon. 

En stadig større del av krav relatert til de ovennevnte områder har sitt utspring i EU-forskrifter 
(EU-direktiver), som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å implementere i sitt regelverk. 

Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om ”håndtering av 
brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndte-
ringen” med tilhørende temaveiledninger. Kravet om tillatelser for oppbevaring av brannfarlig 
vare ble erstattet av et nytt meldesystem og samtykke fra DSB. Ordningen ble innført for å sikre 
at hensynet til tredjeperson blir tilfredsstillende ivaretatt ved planlegging av nye anlegg eller når 
vesentlige endringer skal foretas i eksisterende anlegg for større mengder farlig stoff. 

Kravene til kompetanse ble utvidet og tydeligere. I tillegg ble det innført krav om uavhengig kon-
troll og det ble skjerpet krav til oppbevaring. Forskriften ble utvidet ved at det ble definert en ny 
gruppe farlige stoffer kalt reaksjonsfarlige stoffer. Reaksjonsfarlig stoff omfatter i hovedsak 
stoffer som reagerer med vann og utvikler giftig gass, og stoffer som medfører fare for utslipp av 
farlig gass, damp, støv eller tåke. 
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Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser fikk en sentral plass som beslutningsgrunnlag i all håndte-
ring av farlige stoffer. Den nye forskriften viderefører og tydeliggjør kravet til kartlegging og 
vurdering risiko. Dokumentasjon av at sikkerhetsnivået er forsvarlig, er viktig ved bl.a. vurdering 
av eventuelle arealmessige begrensninger. Risikovurderingen skal inkludere interne og eksterne 
forhold samt uønskede hendelser. Den nye forskriften innførte begrepet beredskapsplikt og presi-
serer kravet om egenberedskap i alle virksomheter 

Det nye globale klassifiseringssystemet "Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals" (GHS) gir felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle 
sektorer i FNs medlemsland. GHS innebærer blant annet at det ble innført nye faresymboler og at 
betegnelsen på brannfarlig væske klasse A, B og C opphørte. Klasse A og B inndeles nå i kategori 
1, 2 eller 3. Øvre grense for flammepunkt i kategori 3 er endret fra 55 °C til 60 °C. Tidligere 
klasse C, motor og fyringsolje med flammepunkt over 55 ºC, er endret til diesel og fyringsolje 
med flammepunktsgrenser fra 60 til og med 100 °C. 

4.2 Aktuelt regelverk 

For å gjennomføre en risikovurdering av anlegget til Brødr. Sunde AS i Spjelkavik anses de mest 
relevante lovene for å være: 

4.2.1 Lover 

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) 

• Plan- og bygningsloven 

• Forurensningsloven 

4.2.2 Forskrifter og veiledninger 

Tabell 2 - Oversikt forskrifter og veiledninger. 

Nr. Forskrifter og veiledninger 

1 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

2 Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 
anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) 

3 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

4 Forskrift om trykkpåkjent utstyr 

5 Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksom-
heter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) 

6 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
(Intern kontrollforskriften) 

7 Forskrift om utstyr- og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område  
(ATEX-produktforskrift) 

8 Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder (ATEX-bruker forskrift) 

9 Forskrift om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m.v. 

10 Veiledning til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig reaksjonsfarlig og 
trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen 

11 Temaveiledning om innhenting av samtykke 

12 Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff 
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Nr. Forskrifter og veiledninger 

13 Temaveiledning for sikkerhet rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, 
trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel risiko 

14 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

15 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) 

Oversikten er ikke nødvendigvis fullstendig. Det tas derfor forbehold om at også andre lover og 
forskrifter vil kunne være av relevans for forhold som er omtalt i rapporten. 

4.3 Relevante krav og referanseverdier for analysen 

4.3.1 Søknadspliktig mengde 

Brødr. Sunde AS er innmeldingspliktig til DSB og råvarefabrikken i Spjelkavik omfattes av Stor-
ulykkeforskriften og skal derfor ha samtykke fra DSB for oppbevaring av farlig stoff. 

Oppsamling 

I forskrift om håndtering av farlig stoff i DSBs "Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff", 
ref. /xv

I tillegg stilles det også krav til oppsamlingskums størrelse i Miljøverndepartementets Forskrift om 
endring i forskrift om begrensning av forurensning, ref. /

/ kapittel 15.3.1, angis det at tank eller tankgruppe med farlig stoff skal være utstyrt med 
overfyllingsvarsel og oppsamlingskum eller annet effektivt oppsamlingsarrangement. 
Oppsamlingsarrangement for tank med farlig stoff bør romme hele tankens volum pluss 15 cm 
for skumslokking. For felles oppsamlingsbasseng for flere tanker bør bassenget minst ha 
kapasitet til å romme volumet av den største tanken pluss 10 % av summen av volumet av de 
andre tankene pluss 15 cm for skumslokking. 

xvi

Siden DSBs veiledning viser seg å være mer konservativ for det foreliggende anlegget, brukes det 
DSBs krav som minstekrav i denne analysen. 

/ § 15 andre ledd, som skal være for 
tankanlegg med flere tanker minst 110 % av største tankens volum. I tilfelle av enkle tank settes 
kravet ned til minst 100 % av tankens volum. 

4.3.2 Brannfarlige væsker  

Tabell 3 - Kriterier for brannfarlige væsker, ref. /xvii

Kategori 

/. 

Kriterier  

1 Flammepunkt < 23 °C og startkokepunkt ≤ 35 °C 

2 Flammepunkt < 23 °C og startkokepunkt > 35 °C 

3 Flammepunkt ≥ 23 °C og ≤ 60 °C 

Tabell 4 - Flammepunkt og kokepunkt for pentan og styren, ref. /vi/. 

Substans Parameter Verdi Kategori 

Pentan Flammepunkt -49 °C 1 

Kokepunkt 33-35 °C 

Styren Flammepunkt 32 °C 3 

Kokepunkt 145 °C 

Tabell 3 og Tabell 4 viser kategorisering av pentan og styren i henhold til gjeldende regler. 
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4.4 Akseptkriterier for 3. person 

ISO-risk kurver er en vanlig metode for å vise risikoen for 3. person på, og vil bli plottet på et 
bilde av anlegget for å tydeliggjøre risikoen. De viktigste parametrene som bestemmer plasse-
ringen av en ISO-risk kurve er lekkasjefrekvens, fareavstand til nedre eksplosjonsgrense, sannsyn-
lighet for tenning og vindretning. 

I mai 2013 publiserte DSB ”Temaveiledning for sikkerhet rundt anlegg som håndterer brann-
farlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel risiko, 
13". Denne temaveiledningen gir klare retningslinjer for akseptkriterier i hensynssonene, som 
vises i Tabell 5: 

Tabell 5 - Bestemmelser i hensynssoner: akseptkriterier i hensynssoner. 

Sone Beskrivelse 

Indre sone 
(10-5) 

Virksomhetens eget område. I tillegg til eget anleggsområde kan for eksempel 
LNF-område inngå i indre sone. Kun kortvarig forbipassering for tredjeperson 
(turveier etc.) 

Midtre sone 

(10-6) 

Offentlig vei, jernbane, kai og lignende. Faste arbeidsplasser innen industri- og 
kontorvirksomhet kan ligge her. Skal ikke være overnatting eller boliger. 
Spredt boligbebyggelse kan aksepteres i enkelte tilfeller 

Ytre sone 

(10-7) 

Områder regulert for boligformål og annen bruk av den allmenne befolk-
ningen kan inngå i ytre sone, herunder butikker, mindre overnattingssteder og 
offentlig ferdsel 

Utenfor ytre 
sone 

Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og lignende institusjoner, kjøpesenter, 
hoteller eller store publikumsarenaer må plasseres utenfor ytre sone 

4.5 Akseptkriterier for spredning mellom anleggsdeler 

Det er normal praksis å sette som akseptkriterium at det ikke skal skje en spredning i hendelser 
mellom anleggsdeler oftere enn hvert 10.000 år. Med andre ord benyttes 1·10-4 pr. år som 
scenario for dimensjonering mot spredning. Spredning vurderes å kunne oppstå ved LFL eller 
15 kW/m2 strålingsvarme. Dette samsvarer med verdier benyttet for å beregne ISO-risk kurver for 
sannsynlighet for å omkomme og derfor er ISO-risk plott også benyttet for å vurdere risiko for 
spredning. 

5. Anleggsbeskrivelse 
Produksjonsanlegget til Brødr. Sunde består i dag av 5 større bygninger samt tankanlegg med 4 
tanker og kaianlegg for lossing av pentan og styren. Kaianlegget er underlagt ISPS reglement og 
har gjerde med låsbar port i henhold til gjeldende regelverk. 

Tabell 6 - Oversikt over Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik. 

Bygning/ 

område 

Beskrivelse  

A Produksjonsbygg polymer, produksjon av råstoffet Sunde EPS inkludert noe 
administrasjon 

B Sunpack (støping av emballasje), ordre- og transportkontor 

C Sundolitt, ekspandering av råstoff, støping og skjæring av isolasjon 

D Lager Sunde EPS, montasje av grunnmurselementer, div. lager av handels-
vare og maskiner 

E Administrasjonsbygningen 
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Bygning/ 

område 

Beskrivelse  

F Kai og tankanlegg for pentan og styren (4 tanker) 

G Energisentral tatt i bruk i 2011 

H Lager for peroksider 

Elegantegården På vestsiden av bygning A ligger Elegantegården, Borgundfjordvegen 116. 
Bygningen huser flere ulike virksomheter. Det anslås at det arbeider om lag 
135 personer i Elegantegården 

For mer detaljert systembeskrivelse, se teknisk notat, TN-1 og Figur 0.1 og Figur 0.2 i denne 
rapporten. 

5.1 Risikobildet for 3. person 
Som vist i Tabell 1 er det i bygning F, altså kai og tankanlegg for pentan og styren at man finner 
område med utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen for 3. person. Detaljerte beregninger 
for risikoen knyttet til Brødr. Sundes anlegg er vist i TN-1. I denne delen av rapporten blir kun 
hovedresultatene vist. 

Resultatene viser at det er høyest risiko fra uønskede hendelser ved import (lossing) av pentan og 
styren fra båt til tank. Dette skyldes at lekkasjefrekvensen for fleksibel slange som benyttes til 
lossing er høyere enn for annet utstyr på anlegget. 

Brødr. Sundes oppsamlingsarrangement rundt pentantanken og styrentankene tilfredsstiller ikke 
forskriftens kapasitetskrav. Dette kan medføre at ved brudd på pentantanken eller på den største 
styrentanken vil store mengder væske kunne renne over ringmuren og ut i sjøen. Etter Brødr. 
Sundes ønske er det i rapporten i tillegg til dagens situasjon, analysert hvordan forskjellige forslag 
til oppgradering av fangdammene rundt pentan- og styrentankene ville påvirke risikonivået for 
3. person. 

Følgende scenarioer ble vurdert: 

1. Situasjonen med fangdam slik den er i dag 

2. Forhøyelse av den fangdammen som omslutter pentantanken, T01 

3. Forhøyelse av hele fangdammen som omslutter pentan- og styrentankene. 

Beregningene som finnes i TN-1 viser, at selv om dagens anlegg ikke tilfredsstiller forskriftens krav, 
er risikoen for 3. person akseptabel. 

6. Risikovurdering av bygninger på anlegget 

6.1 Bygning A: Råvarefabrikk for Sunde EPS 
Lloyd's Register Consulting har utført en fareidentifikasjon av råvarefabrikken samt oppdatering i 
2010, ref. /viii/. I tillegg har GexCon utført en analyse av eksplosjonsfare for tankanlegg og 
prosessen i råvarefabrikken, ref. /xviii/ 

7
Mulige hendelser under import av pentan og styren som 

for eksempel rørbrudd er tatt med i beregningene i kapittel . 

Fra risikoanalysen til GexCon heter det at "GexCon konkluderer med at det er et generelt sett 
lavt og meget lavt risikonivå med hensyn til eksplosjoner på Brødr. Sunde AS’ produksjonsanlegg 
i Spjelkavik. Det lave risikonivået er avhengig av et kontinuerlig fokus på renhold i anlegget, samt 
inertering av prosessen. Det relativt lave risikonivået er en følge av blant annet fokus på sikkerhet, 
inertering og hovedsakelig bruk av EX-godkjent utstyr". 



 

Rapport nr.:  104147/R1  Revisjon:  Sluttrapport B Side 17 

Dato:  10. juli 2014 ©Lloyd’s Register 2014. All rights reserved. 

Rapporten til GexCon presenterer flere spesifikke tiltak for ytterligere reduksjon av risikoen. På 
bakgrunn av resultatene i GexCon sin rapport vurderer Lloyd's Register Consulting det ikke til å 
være risiko for 3. person som følge av prosessen i råvarefabrikken, men import av styren og 
pentan er inkludert i risikoberegningene presentert i kapittel 7. 

6.2 Bygning B og C: Sunpack og Sundolitt 

Ferdigvarene er brennbare og vil kunne føre til en kraftig varmeutvikling ved en brann. Likevel 
vurderes sannsynligheten for at en brann skal kunne oppstå som meget liten i ferdigvareproduk-
sjonen. Dette skyldes at det kun benyttes varm damp under trykk og varmetråder. En slik brann 
vil bygge seg opp gradvis, noe som gir tid for evakuering av potensielt utsatte 3. personer. Det er 
derfor ikke gjort noen detaljerte beregninger av et slikt hendelsesforløp. 

6.3 Bygning D: Lager Sunde EPS 
Det er ikke identifisert hendelser ved lageret for Sunde EPS som kan påvirke 3. person. Materialet 
er svært brennbart og vil kunne gi kraftig varmeutvikling lokalt, men sannsynligheten vurderes å 
være lav. Det er ikke gjort noen analyser av konsekvensen av en slik brann. En slik brann vil bygge 
seg opp gradvis, noe som gir tid for evakuering av potensielt utsatte 3. personer. Det er derfor 
ikke gjort noen detaljerte beregninger av et slikt hendelsesforløp. 

6.4 Bygning E: Administrasjonsbygg 

Administrasjonsbygget er vurdert til ikke å representere noen risiko for 3. person. 

6.5 Bygning G: Energisentralen 
Energisentralen ble tatt i bruk i 2011. Den er bygget i henhold til "best practice" og det er utført 
en egen risikovurdering i forkant av prosjekteringen (se ref. /v/). I denne rapporten forutsettes det 
at foreslåtte risikoreduserende tiltak er implementert og energisentralen påvirker dermed ikke 
risikoen for 3. person. 

6.6 Bygning H: Peroksidlager 

Peroksidlageret er lokalisert ca. 60 meter fra nærmeste styrentank og 10 meter fra energisen-
tralen, se kapittel 5.6 i TN-1. Det oppbevares både flytende peroksider og peroksider i pulverform 
tilsatt 25 % vann. 

Veggene til peroksidlageret er oppsatt med 250 mm store Lecablokker som er pusset på begge 
sider. Leca har en brannmotstand på REI 240 med den gitte tykkelsen. Innvendige delingsvegger 
er i samme tykkelse og utførelse. 

Taket ble ombygget siden den forrige analysen og er nå brannklassifisert. Fri takhøyde i peroksid-
lageret er 2,6 m. Taket ligger på stålkanal UNP 100 løst på veggkronen. I tilfelle eksplosjon vil 
taket fungere som avlasting. Det er en port inn til hvert rom. Ingen av disse er brannklassifiserte. 
Portene består av tynn utvendig og innvendig aluminiumsplate med kjerne av EPS/PU. 

Peroksid er lett antennelig, ild eller oppvarming og kontakt med andre organiske stoffer kan med-
føre brann og/eller eksplosjon i peroksidlageret. Peroksidene som lagrer har en selvantennings-
temperatur som varierer mellom 55 og 80 °C. Følgelig definerer risikoanalysen 55 °C som kritisk 
temperatur. En brann i peroksidlageret eller eskalering av en brann til peroksidlageret kan være 
kritisk for hele anleggets integritet. 

Beregningene i TN-1 viser at peroksidlageret ligger utenfor 10-5 kurven. Det eksisterer fem hendel-
ser som kan utsette peroksidlageret for varmestråle. Likevel ansees konsekvensene fra disse hen-
delsene som neglisjerbare på grunn av kort varighet eller lav varme intensitet. Sannsynligheten for 
mulige hendelser som kunne oppstå i lageret selv ses som veldig lav og derfor risikoen som negli-
sjerbar. Dette skyldes at rommene brukes bare for lagring av selve peroksidene uten at foregår 
åpen håndtering andre ting, som kunne medføre en økt risiko. 
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7. Område F: Risikovurdering av tankanlegget 

7.1 Risiko for brann og eksplosjon 
Risikoen for 3. person er som tidligere nevnt (kapitel 4.4) regnet ut ved hjelp av ISO-risk kurver. 
ISO-risk figuren er vist i kapittel 8 og i teknisk notat TN-1. Disse kurvene angir en frekvens for 
hvor ofte en person som oppholder seg ved en viss avstand fra anlegget vil omkomme som en 
følge av hendelser ved anlegget. Disse kurvene tar hensyn til aktiviteten på anlegget, tennkilder 
og vindretning.  

For beregningene av ISO-kurvene er det definert et fatalitetskrav for en 3. person. Det tilsier at en 
3. person omkommer ved lavere flammegrense (LFL) eller varmelast på 15 kW/m2. Det er disse 
grensene som er utgangspunktet for beregning av ISO-risk kurver.  

Den røde kurven viser frekvenskurven for 10-4. Innenfor dette området vil det statistisk sett bli 
dødelig eksponering med et gjentaksintervall av 10.000 år. Denne kurven benyttes for å vurdere 
risiko opp mot akseptkriterium for spredning mellom bygninger som inneholder potensielt brenn-
bart materiale. Området innenfor grønn kurve viser at risikoen for spredning er til stede mellom 
lossepunkt og nærmeste styrentank. Figuren viser at risikoen for spredning til råvarefabrikker 
(bygning A) og peroksidlager er akseptabel. 

Den grønne kurven viser hensynssonen, som her er 10-5 kurven. Denne kurven indikerer altså at 
en person i gjennomsnitt må oppholde seg i 100.000 år (24 timer i døgnet) for å omkomme som 
følge av en ulykke på anlegget. Den går sørøst for Elegantegården. I henhold til akseptkriteriene 
gitt i kapittel 4.4 er dermed risikoen ansett å være akseptabel, men siden Elegantegården ligger 
nær grensen til hensynssonen anbefales det likevel å innføre risikoreduserende tiltak. Dette er 
diskutert nærmere i kapittel 9. 

Den gule kurven viser frekvenskurven for 10-6. Innenfor dette området vil det statistisk sett bli 
dødelig eksponering med et gjentaksintervall av 1.000.000 år. Denne benyttes ikke direkte i 
risikovurderingen, men er tatt med for å vise at risikoen avtar raskt med avstand fra lossepunkt 
og tankanlegg. 

Den fiolette kurven viser frekvenskurven for 10-7. Området er tillatt å regulere for boligformål og 
annen bruk av den allmenne befolkningen, herunder butikker, mindre overnattingssteder og 
offentlig ferdsel. Innenfor dette området vil det statistisk sett bli dødelig eksponering med et 
gjentaksintervall på hvert 10.000.000 år. 

7.2 Risiko for forgiftning 

Det er i tillegg til eksplosjons- og bannberegninger sett på muligheten for at 3. personer skal bli 
eksponert av giftige konsentrasjoner av styren og pentan. 

Styren kan være dødelig for mennesker ved store konsentrasjoner som tilsvarer omtrent 
LFL-verdien. Med hensyn til de antagelsene som ble gjort i sammenheng med tankbrudd og 
utslipp av store mengder pentan og styren til sjø (kapittel 5.1) antas det at gasspredning oppstår 
bare lokalt ved oppsamlingskummen. Beregningene viser at fareavstanden vil maksimalt være 
27 meter fra utslippspunktet noe som ikke utsetter 3. person for eksponering. 

Risikoen for eksponering av 3. person for pentangass er vurdert neglisjerbar da det kreves høye 
konsentrasjoner (10 ganger så høyt som LFL) før gassen er dødelig. Det er antatt at slike konsen-
trasjoner kun vil finne sted nære lekkasjepunktet og vil følgelig ikke kunne eksponere 3. person. 
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8. Risikobildet 

8.1 ISO-risk kurver 
På bakgrunn av beregningene fra hendelsestrærne og antakelsene rundt utformingen av tank-
anleggets fangdam er det utarbeidet ISO-risk kurver for alle 3 scenarioer, som beskrives i kapittel 
5.1. Resultatene fra beregningene er vist i Figur 0.4, Figur 0.5 og Figur 0.6. Den røde kurven viser 
10-4-kurven, den grønne viser 10-5-kurven, den gule viser 10-6-kurven og den fiolette kurven viser 
10-7-kurven. I tillegg viser bildene den teoretiske størrelsen av pølen, som vil dannes på sjøen ved 
brudd av pentantanken hhv. den største styrentanken. 

 

Figur 0.4:  ISO-risk kurver for anlegget som det er i dag 

 

Figur 0.5:  ISO-risk kurver for anlegget med oppgradert fangdam for pentantanken 



 

Rapport nr.:  104147/R1  Revisjon:  Sluttrapport B Side 20 

Dato:  10. juli 2014 ©Lloyd’s Register 2014. All rights reserved. 

 

Figur 0.6:  ISO-risk kurver for anlegget med oppgradert fangdam for pentan- og styrentankene 

Den røde kurven viser avstanden med en risiko å omkomme på 10-4 pr. år og benyttes for å vur-
dere risiko opp i mot akseptkriterium for spredning mellom bygninger på anlegget. Det aksept-
kriterium som normalt benyttes for spredning tilsier altså at dette ikke skal skje oftere enn 10-4. 
Dette representerer risikoen for er selve ”anlegget” med utgangspunkt i import/lossepunktet. 

Den grønne kurven viser indre hensynssone, altså mellom 10-4- og 10-5-kurven. Det er forventet at 
en person som oppholder seg konstant innenfor den gule kurven vil omkomme som følge av en 
ulykke på anlegget i løpet av 100.000 år. Som man ser fra Figur 0.4 ligger tankanlegget og deler 
av bygning A og B innen for denne sonen. Elegantegården ligger ikke inne i denne sonen. 

Den gule kurven viser midtre hensynssone, altså mellom 10-5- og 10-6-kurven. avstanden med en 
risiko å omkomme på 10-6 pr. år og er definert som midtre sone. Innenfor denne sonen er det 
tillatt å ha offentlig vei og feste arbeidsplasser innen industri- og kontorvirksomhet. 

Den fiolette kurven viser ytre hensynssone, altså mellom 10-6- og 10-7-kurven. I 10-7-området vil 
forskriften tillate regulering for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen, her-
under butikker, mindre overnattingssteder og offentlig ferdsel. Det skal ikke etableres skoler, 
barnehager, sykehjem, sykehus og lignende institusjoner, kjøpesenter, hoteller eller store publi-
kumsarenaer i ytre sone, de må plasseres utenfor ytre sone. 

8.2 Endring av ISO-risk kurver fra rapporten i 2010 
Det er endringer i forutsetninger fra driftsparametre hos Brødr. Sunde og oppdatering av stati-
stikk i programvaren som benyttes av Lloyd's Register Consulting som gjør at ISO-risk kurvene for 
beregningene i 2013 avviker fra resultatet i 2010-rapporten. Lokalisering av utslippspunktene er 
uforandret. Man finner fra dagens beregninger at 10-5-kurven har en mindre omkrets og at 
Elegantegården ikke befinner seg innenfor indre hensynssone. Årsakene til dette er reduserte 
frekvenser av medium og store pentanlekkasjer ved kaien, hendelser som medfører store konse-
kvenser. 

Videre finner man fra dagens beregninger at 10-6-kurven som definerer midtre hensynssone, har 
en større omkrets enn ved forrige beregning. Dette skyldes at i den foreliggende analysen er pen-
tantanken er utført som enkeltvegg tank, mens rapporten fra 2010 analyseres pentantanken som 
dobbeltveggutførelse. Dette medfører en ti ganger høyere frekvens for tankbrudd, en alvorlig 
hendelse med store fareavstander. 
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9. Risikoreduserende tiltak 
Aktuelle risikoreduserende tiltak kan være: 

Nr. Områder og beskrivelse av risikoreduserende tiltak 

1 Oppsamling for tankanlegg 

Brødr. Sundes oppsamlingsarrangement rundt pentantanken og styrentankene tilfreds-
stiller ikke forskriftens krav. Risikoanalysen viser at risiko for personskade i sammenheng 
med uhell ved tankanlegget er innenfor akseptable verdier. Likevel anbefales det å 
oppgradere tankanlegget i samsvar med dagens gjeldende forskrifter, ref. /xv/ kapittel 
15.3.1 og ref. /xvi/ § 15 andre ledd. 

2 Elegantegården 

Menneskene som oppholder seg i Elegantegården representerer 3. person for aktiviteten 
ved anleggene til Brødr. Sunde. Som man ser fra ISO-risk kurvene befinner Elegante-
gården seg i den midtre hensynssone, altså mellom 10-5 og 10-6-kurven. Selv om risikoen 
dermed er akseptabel vil man anbefale tiltak ved fasadeveggen til Elegantegården slik at 
man unngår f.eks. lagring og oppbevaring av brannfarlig vare og brennbart materiale. 

3 Kaiområdet 

Resultatene viser at frekvensen for uønskete hendelser er høyest ved lossing av pentan 
og styren. For å redusere konsekvensen ved lekkasjer ved lossing er et mulig tiltak å 
installere en forbedret fangdam under lossepunktet. Det eksisterer i dag en fangdam, 
men denne er designet for å fange opp små lekkasjer for å lede disse til oljeutskiller, ikke 
forhindre spredning av større lekkasjer. 

4 Lossing av pentan og styren 

Siden det er ulykker under lossing som har vist å gi høyest frekvens, kan det vurderes å 
inneføre risikoreduserende tiltak som gjelder ved lossing. Dette kan for eksempel være å 
minimere antallet personell innenfor hensynssonen når det pågår lossing. 

5 Peroksidlageret 

I risikovurderingen gjort i 2010, ref. /viii/, er det foreslått en del risikoreduserende tiltak i 
forbindelse med peroksidlageret. Disse tilakene kan fortsatt anbefales selv om risikoen 
for eskalering til peroksidlageret ansees som neglisjerbar. 

Portene i dagens peroksidlager er ikke brannklassifiserte og vil gi liten skjerming mot 
strålingen fra en brann. Da Leca-veggen med puss på begge sider er brannklassifisert, 
bør portene også være klassifiserte for at peroksidlageret skal være dimensjonert mot 
brannlasten. Det anbefales å oppgradere portene til brannmotstand A30. 

I dag settes pallene med peroksider inntil veggen i peroksidlageret. En brann i tank-
anlegget eller i nærliggende bygninger kan gi en varmere overflate på innsiden av perok-
sidlageret enn luften inne i lageret. Å flytte pallene bort fra veggen vil redusere sannsyn-
ligheten for å oppnå kritisk temperatur for peroksidene. 
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Nr. Områder og beskrivelse av risikoreduserende tiltak 

6 Adkomstkontroll  

Brødr. Sunde har vurdert å innføre adkomstkontroll på anlegget for å hindre 3. person i 
å komme inn i fabrikken. 

En slik inngjerding vil, hvis den utføres riktig, sannsynligvis hindre uvedkommende å 
komme inn på anlegget for å gjøre hærverk osv. Det er også fornuftig for Brødr. Sunde 
til enhver tid å ha kontroll på hvor mange som er inne på anlegget i en beredskaps-
situasjon. Det er imidlertid ikke antatt at dette tiltaket vil ha en stor risikoreduserende 
effekt da dette trolig ikke vil ha noe å si for lekkasjefrekvenser osv. Det som er identifi-
sert som den største risikoen for 3. person er fylling på kai. Her er det alltid personell til 
stede, og det er en ISPS-sertifisert kai, så sannsynligheten for at uvedkommende skal 
komme inn og forstyrre denne operasjonen anses som meget liten, uavhengig om det er 
adgangskontroll inn til fabrikken eller ikke. 

Det er normalt å hevde at en portvakt kan hindre uvedkommende i å utføre villede 
handlinger (terrorisme) mot anlegget, siden anlegget har et storulykkespotensiale. Det er 
ikke denne analysens oppgave å vurdere hvor sannsynlig dette er, med eller uten port-
vakt, men konsekvensen ved et terroristangrep er antatt å være av mindre karakter. En 
"worst-case" hendelse på anlegget er vurdert å være eksplosjon i pentantanken. Dette 
er en hendelse som krever unormale prosessforhold i tanken, før en tenning skjer i 
toppen av tanken. Dette er en hendelse det er meget vanskelig å fremprovosere. 

Å innføre adgangskontroll er dermed vurdert å være et godt tiltak for Brødr. Sunde sin 
beredskapsplan, men vurdert å gi neglisjerbar påvirkning på risikoen for 3. person i for-
hold til de hendelsesfrekvenser som er benyttet i denne analysen. 

Det er etablert adgangskontroll med nøkkelkort på bygg A. Lasteport i østre del av bygg 
A er også utstyrt med overvåkingskamera. 

7 Inngjerding av fabrikkområdet 

Det er ingen reelle planer for inngjerding av fabrikkområdet i dag. Se også punkt 6. 

8 Omlegging av Borgundfjordvegen 

Det vurderes som positivt og viktig at veien rutes utenom fabrikkanlegget. Dette hindrer 
unødvendig eksponering av 3. person for fare fra anlegget. 

9 Beredskapsøvelser 

Det er gjennomført beredskapsøvelser som inkluderer personell i Elegantegården. Det 
må påpekes at dette er meget viktig og må videreføres og utvikles til et naturlig sam-
arbeid. 

Det kan være problematisk å innføre beredskapsrutiner for personell som ikke er ansatt 
hos Brødr. Sunde AS eller i Elegantegården. Selv om Elegantegården ligger utenfor indre 
hensynssone, bør man unngå å etablere butikker i Elegantegården som har trafikk av 
kunder som ikke har mulighet til å tilegne seg kunnskap om beredskapsrutinene. 
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10. Konklusjon 
Lloyd's Register Consulting har i denne analysen vurdert risikoen av Brødr. Sund AS sitt anlegg i 
Spjelkavik slik det fremstår i dag. 

Beregningene viser at selv om oppsamlingsarrangementet for pentan og styrentankene ikke 
overholder myndighetskravene, er risikoen for 3. person innenfor akseptable grenser. Dette 
skyldes at hovedbidragsytere til konturene for 10-4 til og med 10-6 scenarioer og tilknyttete 
hensynssoner er hendelser som ikke er brudd på pentantanken eller styrentanker. 

Det må bemerkes at en pølbrann av styren med den teoretiske størrelsen som er skissert i disse 
beregningene vil medføre store mengder helseskadelige biprodukter som branngasser, røyk og 
spredning av lukt og sotpartikler. Et så stort utslipp av styren vil også miljømessig være meget 
uheldig. Det kan ikke utelukkes at dette vil medføre en økt fare for tredje person. 
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1 Situasjonen slik den er pr. mai 2014. Ingen endring av tankanlegget. 
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2 Tenkt tiltak: Forhøyelse av den delen av fangdammen som omslutter pentantanken, T01 
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3 Tenkt tiltak: Forhøyelse av begge oppsamlingsarrangementer 
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	1. Innledning
	1.1 Hensikten
	Hensikten med risiko analysen er å vurdere risikoen for 3. person slik anlegget til Brødr. Sunde i Spjelkavik fremstår i dag. Rapporten vil danne grunnlaget for søknad til DSB om permanent samtykke for oppbevaring av farlig stoff.

	1.2 Status for anlegget til Brødr. Sunde i Spjelkavik
	Lloyd's Register Consulting har gjennomført en risikoanalyse av Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik slik som den fremstår i dag. De siste årene er det blitt utført mange risikoanalyser og vurderinger av dette anlegget med tanke på ekspansjon av produksj...
	Sunde Gruppen er et multinasjonalt selskap med 17 produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Storbritannia. Sunde er en av de ledende i det europeiske markedet når det gjelder produksjon av ekspanderbar polystyren og ferdigvarer ...
	 Det foreligger i dag ingen konkrete planer om utvidelse av anlegget med hensyn på lagring av brannfarlig vare og ny polymer (råvarefabrikk).
	 Planer om bygging av ny pentantank avventes. Dagens tank TA01 er godkjent av tredjepart for videre bruk etter tilstandskontroll sommer 2013, ref. /10F /.
	 Planer om bygging av nytt peroksidlager avventes.
	 Ny energisentral ble tatt i bruk i 2011.
	Pentan lagres på tank TA01 og styren lagres på tank TA02, TA03 og TA04.
	I denne rapporten ser man på risiko som kan påvirke 3. person. Figur 0.1 og Figur 0.2 viser en oversikt over bygninger/områder på fabrikkområdet i Spjelkavik
	/
	Figur 0.1:  Oversikt over Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik, ref. /11F /
	Tabell 1 viser forklaring til bokstavkodene på kartet i Figur 0.1. Samtidig angir den i hvilke bygninger/områder hvor det forekommer utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen for 3. person som dermed er behandlet i denne rapporten.
	Tabell 1 - Oversikt over Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik med utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen 3. person.
	/
	Figur 0.2:  Oversiktsbilde over deler av Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik, ref. /12F /


	2. Basis for studien og begrensinger
	Hensikten med risikoanalysen er å vurdere risikoen for 3. person slik anlegget til Brødr. Sunde i Spjelkavik fremstår i dag. Rapporten vil danne grunnlaget for søknad til DSB om permanent samtykke for oppbevaring av farlig stoff. Rapporten baserer se...
	 Scandpower AS: "Risikoanalyse av tank- og produksjonsanlegg for ESP ved Brødr. Sunde AS i Spjelkavik", rapport nr. 99.500.004/R1 og teknisk notat TN-1, 24. august 2010
	 Scandpower AS: "Sikkerhetsrapport for produksjonsanlegg til Brødr. Sunde as i henhold til Storulykkeforskriften", rapport nr. 99.500.004/R2, 26. august 2011
	I tillegg bygger analysen på mottatt underlagsinformasjon fra Brødr. Sunde og kopi av korrespondanse med DSB. I tillegg er produksjonssjef for Sunde EPS Asle Myklebust blitt intervjuet og det ble foretatt en befaring av Philipp Sell og Ane Kristianse...
	I bygninger/områder som ikke er definert med utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen for 3. person, er det av Lloyd's Register Consulting ikke gjort noen revisjon av Brødr. Sundes styringssystem for helse, miljø og sikkerhet. Dette styringssy...
	2.1 Definisjoner
	ISO-risk kurve
	ISO-risk kurver er i denne rapporten benyttet for å uttrykke individuell risiko i områdene rundt anlegg som håndterer farlig stoff. ISO-risk kurver beregnes ved at man kombinerer mulige ulykkeshendelser med tilhørende sannsynlighet for å omkomme. ISO-...
	Arealmessige begrensninger (tidligere sikringsfelt)
	Sikringsfelt var et begrep som ble brukt i tidligere lov om brannfarlig vare fra 1971 (opphevet i 2002). Hvis sikringsfeltet fikk utstrekning ut over virksomhetens egen eiendom, ble det i noen tilfeller tinglyst heftelse på tilliggende eiendom. Etable...
	Arealmessige begrensninger ble innført med brann- og eksplosjonsvernloven i 2002, dels som en erstatning og dels som en utvidelse av sikringsfeltbegrepet. Den viktigste endringen var imidlertid at de arealmessige begrensningene nå skulle fastsettes et...
	Hensynssoner
	Sonene for begrensingen av arealdisponeringen kalles hensynssoner etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Loven definerer 3 soner: indre, midtre og ytre. Fokus er på 3. persons sikkerhet og hensynssoner fremkommer ved definisjon av akseptkriter...


	3. Metodebeskrivelse
	3.1 Generelt
	Lloyd's Register Consulting benytter tradisjonell risikoanalysemetode slik som beskrevet i Norsk standard 5814.
	/
	Figur 0.3:  Forenklet fremstilling av hovedelementene i en risikoanalyse og av sikkerhetsstyring tilknyttet en risikoanalyse
	Risikoanalysen er generelt bygget opp etter følgende oppsett:
	1. Regelverk og akseptkriterier
	2. Systembeskrivelse
	3. Fareidentifikasjon
	4. Konsekvens- og frekvensvurderinger
	5. Risikovurderinger
	6. Forslag til risikoreduserende tiltak
	I DSBs temarapport "Sikkerhet rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel risiko, 13", ref. /13F /, finner man følgende krav som må være beskrevet om metodebruk i risik...
	 valg av ulykkeshendelser (scenarioer)
	 data for utslippsfrekvenser
	 tennmodell
	 eventuell bruk av retningsfaktorer
	 begrunnet valg av verktøy for spredningsberegninger og annen konsekvensmodellering
	 valg av grenseverdier
	 forebyggende tiltak som har særskilt betydning for beregning av frekvensdata og konsekvensmodelleringen
	 vurdering av sensitivitet i beregningene, for eksempel med hensyn på:
	o variasjon i utslippskilde
	o variasjon i pøldiameter (diffusiv) og rate (jett)
	o variasjon av lekkasjeretning (jett)
	o variasjon i ventilasjonsrate
	o plassering av tennkilder
	o overflateruhet
	o vindhastighet og atmosfæreklasse (Pasquill)
	o effekt av lokal geometri (near field)
	o effekt av anleggsområde (far field)
	o effekt av terreng (far field)
	Disse kravene er oppfylt og beskrevet i teknisk notat TN-1.


	4. Regelverk og akseptkriterier
	4.1 Generelt
	Forhold som gjelder lagring og håndtering av brannfarlig vare samt væsker og gasser under trykk forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Interne miljø- og HMS-relaterte forhold på arbeidsplassen forvaltes av Direktoratet for arbei...
	En stadig større del av krav relatert til de ovennevnte områder har sitt utspring i EU-forskrifter (EU-direktiver), som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å implementere i sitt regelverk.
	Fra 8. juni 2009 ble fire tidligere forskrifter erstattet av den nye forskrift om ”håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen” med tilhørende temaveiledninger. Kravet om tillatels...
	Kravene til kompetanse ble utvidet og tydeligere. I tillegg ble det innført krav om uavhengig kontroll og det ble skjerpet krav til oppbevaring. Forskriften ble utvidet ved at det ble definert en ny gruppe farlige stoffer kalt reaksjonsfarlige stoffe...
	Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser fikk en sentral plass som beslutningsgrunnlag i all håndtering av farlige stoffer. Den nye forskriften viderefører og tydeliggjør kravet til kartlegging og vurdering risiko. Dokumentasjon av at sikkerhetsnivået e...
	Det nye globale klassifiseringssystemet "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (GHS) gir felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier i alle sektorer i FNs medlemsland. GHS innebærer blant annet at d...

	4.2 Aktuelt regelverk
	For å gjennomføre en risikovurdering av anlegget til Brødr. Sunde AS i Spjelkavik anses de mest relevante lovene for å være:
	4.2.1 Lover
	 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven)
	 Plan- og bygningsloven
	 Forurensningsloven
	4.2.2 Forskrifter og veiledninger
	Tabell 2 - Oversikt forskrifter og veiledninger.
	Oversikten er ikke nødvendigvis fullstendig. Det tas derfor forbehold om at også andre lover og forskrifter vil kunne være av relevans for forhold som er omtalt i rapporten.

	4.3 Relevante krav og referanseverdier for analysen
	4.3.1 Søknadspliktig mengde
	Brødr. Sunde AS er innmeldingspliktig til DSB og råvarefabrikken i Spjelkavik omfattes av Storulykkeforskriften og skal derfor ha samtykke fra DSB for oppbevaring av farlig stoff.
	Oppsamling
	I forskrift om håndtering av farlig stoff i DSBs "Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff", ref. /14F / kapittel 15.3.1, angis det at tank eller tankgruppe med farlig stoff skal være utstyrt med overfyllingsvarsel og oppsamlingskum eller annet ...
	I tillegg stilles det også krav til oppsamlingskums størrelse i Miljøverndepartementets Forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning, ref. /15F / § 15 andre ledd, som skal være for tankanlegg med flere tanker minst 110 % av største ...
	Siden DSBs veiledning viser seg å være mer konservativ for det foreliggende anlegget, brukes det DSBs krav som minstekrav i denne analysen.
	4.3.2 Brannfarlige væsker
	Tabell 3 - Kriterier for brannfarlige væsker, ref. /16F /.
	Tabell 4 - Flammepunkt og kokepunkt for pentan og styren, ref. /vi/.
	Tabell 3 og Tabell 4 viser kategorisering av pentan og styren i henhold til gjeldende regler.

	4.4 Akseptkriterier for 3. person
	ISO-risk kurver er en vanlig metode for å vise risikoen for 3. person på, og vil bli plottet på et bilde av anlegget for å tydeliggjøre risikoen. De viktigste parametrene som bestemmer plasseringen av en ISO-risk kurve er lekkasjefrekvens, fareavstan...
	I mai 2013 publiserte DSB ”Temaveiledning for sikkerhet rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer. Kriterier for akseptabel risiko, 13". Denne temaveiledningen gir klare retningslinjer for aks...
	Tabell 5 - Bestemmelser i hensynssoner: akseptkriterier i hensynssoner.

	4.5 Akseptkriterier for spredning mellom anleggsdeler
	Det er normal praksis å sette som akseptkriterium at det ikke skal skje en spredning i hendelser mellom anleggsdeler oftere enn hvert 10.000 år. Med andre ord benyttes 1 10-4 pr. år som scenario for dimensjonering mot spredning. Spredning vurderes å k...


	5. Anleggsbeskrivelse
	Produksjonsanlegget til Brødr. Sunde består i dag av 5 større bygninger samt tankanlegg med 4 tanker og kaianlegg for lossing av pentan og styren. Kaianlegget er underlagt ISPS reglement og har gjerde med låsbar port i henhold til gjeldende regelverk.
	Tabell 6 - Oversikt over Brødr. Sundes anlegg i Spjelkavik.
	For mer detaljert systembeskrivelse, se teknisk notat, TN-1 og Figur 0.1 og Figur 0.2 i denne rapporten.
	5.1 Risikobildet for 3. person
	Som vist i Tabell 1 er det i bygning F, altså kai og tankanlegg for pentan og styren at man finner område med utslippskritisk utstyr som kan påvirke risikoen for 3. person. Detaljerte beregninger for risikoen knyttet til Brødr. Sundes anlegg er vist i...
	Resultatene viser at det er høyest risiko fra uønskede hendelser ved import (lossing) av pentan og styren fra båt til tank. Dette skyldes at lekkasjefrekvensen for fleksibel slange som benyttes til lossing er høyere enn for annet utstyr på anlegget.
	Brødr. Sundes oppsamlingsarrangement rundt pentantanken og styrentankene tilfredsstiller ikke forskriftens kapasitetskrav. Dette kan medføre at ved brudd på pentantanken eller på den største styrentanken vil store mengder væske kunne renne over ringm...
	Følgende scenarioer ble vurdert:
	Beregningene som finnes i TN-1 viser, at selv om dagens anlegg ikke tilfredsstiller forskriftens krav, er risikoen for 3. person akseptabel.


	6. Risikovurdering av bygninger på anlegget
	6.1 Bygning A: Råvarefabrikk for Sunde EPS
	Lloyd's Register Consulting har utført en fareidentifikasjon av råvarefabrikken samt oppdatering i 2010, ref. /viii/. I tillegg har GexCon utført en analyse av eksplosjonsfare for tankanlegg og prosessen i råvarefabrikken, ref. /17F / Mulige hendelse...
	Fra risikoanalysen til GexCon heter det at "GexCon konkluderer med at det er et generelt sett lavt og meget lavt risikonivå med hensyn til eksplosjoner på Brødr. Sunde AS’ produksjonsanlegg i Spjelkavik. Det lave risikonivået er avhengig av et kontinu...
	Rapporten til GexCon presenterer flere spesifikke tiltak for ytterligere reduksjon av risikoen. På bakgrunn av resultatene i GexCon sin rapport vurderer Lloyd's Register Consulting det ikke til å være risiko for 3. person som følge av prosessen i råva...

	6.2 Bygning B og C: Sunpack og Sundolitt
	Ferdigvarene er brennbare og vil kunne føre til en kraftig varmeutvikling ved en brann. Likevel vurderes sannsynligheten for at en brann skal kunne oppstå som meget liten i ferdigvareproduksjonen. Dette skyldes at det kun benyttes varm damp under try...

	6.3 Bygning D: Lager Sunde EPS
	Det er ikke identifisert hendelser ved lageret for Sunde EPS som kan påvirke 3. person. Materialet er svært brennbart og vil kunne gi kraftig varmeutvikling lokalt, men sannsynligheten vurderes å være lav. Det er ikke gjort noen analyser av konsekvens...

	6.4 Bygning E: Administrasjonsbygg
	Administrasjonsbygget er vurdert til ikke å representere noen risiko for 3. person.

	6.5 Bygning G: Energisentralen
	Energisentralen ble tatt i bruk i 2011. Den er bygget i henhold til "best practice" og det er utført en egen risikovurdering i forkant av prosjekteringen (se ref. /v/). I denne rapporten forutsettes det at foreslåtte risikoreduserende tiltak er implem...

	6.6 Bygning H: Peroksidlager
	Peroksidlageret er lokalisert ca. 60 meter fra nærmeste styrentank og 10 meter fra energisentralen, se kapittel 5.6 i TN-1. Det oppbevares både flytende peroksider og peroksider i pulverform tilsatt 25 % vann.
	Veggene til peroksidlageret er oppsatt med 250 mm store Lecablokker som er pusset på begge sider. Leca har en brannmotstand på REI 240 med den gitte tykkelsen. Innvendige delingsvegger er i samme tykkelse og utførelse.
	Taket ble ombygget siden den forrige analysen og er nå brannklassifisert. Fri takhøyde i peroksidlageret er 2,6 m. Taket ligger på stålkanal UNP 100 løst på veggkronen. I tilfelle eksplosjon vil taket fungere som avlasting. Det er en port inn til hve...
	Peroksid er lett antennelig, ild eller oppvarming og kontakt med andre organiske stoffer kan medføre brann og/eller eksplosjon i peroksidlageret. Peroksidene som lagrer har en selvantenningstemperatur som varierer mellom 55 og 80 (C. Følgelig define...
	Beregningene i TN-1 viser at peroksidlageret ligger utenfor 10-5 kurven. Det eksisterer fem hendelser som kan utsette peroksidlageret for varmestråle. Likevel ansees konsekvensene fra disse hendelsene som neglisjerbare på grunn av kort varighet elle...


	7. Område F: Risikovurdering av tankanlegget
	7.1 Risiko for brann og eksplosjon
	Risikoen for 3. person er som tidligere nevnt (kapitel 4.4) regnet ut ved hjelp av ISO-risk kurver. ISO-risk figuren er vist i kapittel 8 og i teknisk notat TN-1. Disse kurvene angir en frekvens for hvor ofte en person som oppholder seg ved en viss av...
	For beregningene av ISO-kurvene er det definert et fatalitetskrav for en 3. person. Det tilsier at en 3. person omkommer ved lavere flammegrense (LFL) eller varmelast på 15 kW/m2. Det er disse grensene som er utgangspunktet for beregning av ISO-risk k...
	Den røde kurven viser frekvenskurven for 10-4. Innenfor dette området vil det statistisk sett bli dødelig eksponering med et gjentaksintervall av 10.000 år. Denne kurven benyttes for å vurdere risiko opp mot akseptkriterium for spredning mellom bygnin...
	Den grønne kurven viser hensynssonen, som her er 10-5 kurven. Denne kurven indikerer altså at en person i gjennomsnitt må oppholde seg i 100.000 år (24 timer i døgnet) for å omkomme som følge av en ulykke på anlegget. Den går sørøst for Elegantegården...
	Den gule kurven viser frekvenskurven for 10-6. Innenfor dette området vil det statistisk sett bli dødelig eksponering med et gjentaksintervall av 1.000.000 år. Denne benyttes ikke direkte i risikovurderingen, men er tatt med for å vise at risikoen avt...
	Den fiolette kurven viser frekvenskurven for 10-7. Området er tillatt å regulere for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen, herunder butikker, mindre overnattingssteder og offentlig ferdsel. Innenfor dette området vil det statistisk s...

	7.2 Risiko for forgiftning
	Det er i tillegg til eksplosjons- og bannberegninger sett på muligheten for at 3. personer skal bli eksponert av giftige konsentrasjoner av styren og pentan.
	Styren kan være dødelig for mennesker ved store konsentrasjoner som tilsvarer omtrent LFL-verdien. Med hensyn til de antagelsene som ble gjort i sammenheng med tankbrudd og utslipp av store mengder pentan og styren til sjø (kapittel 5.1) antas det at ...
	Risikoen for eksponering av 3. person for pentangass er vurdert neglisjerbar da det kreves høye konsentrasjoner (10 ganger så høyt som LFL) før gassen er dødelig. Det er antatt at slike konsentrasjoner kun vil finne sted nære lekkasjepunktet og vil f...


	8. Risikobildet
	8.1 ISO-risk kurver
	På bakgrunn av beregningene fra hendelsestrærne og antakelsene rundt utformingen av tankanleggets fangdam er det utarbeidet ISO-risk kurver for alle 3 scenarioer, som beskrives i kapittel 5.1. Resultatene fra beregningene er vist i Figur 0.4, Figur 0...
	/
	Figur 0.4:  ISO-risk kurver for anlegget som det er i dag
	/
	Figur 0.5:  ISO-risk kurver for anlegget med oppgradert fangdam for pentantanken
	/
	Figur 0.6:  ISO-risk kurver for anlegget med oppgradert fangdam for pentan- og styrentankene
	Den røde kurven viser avstanden med en risiko å omkomme på 10-4 pr. år og benyttes for å vurdere risiko opp i mot akseptkriterium for spredning mellom bygninger på anlegget. Det akseptkriterium som normalt benyttes for spredning tilsier altså at det...
	Den grønne kurven viser indre hensynssone, altså mellom 10-4- og 10-5-kurven. Det er forventet at en person som oppholder seg konstant innenfor den gule kurven vil omkomme som følge av en ulykke på anlegget i løpet av 100.000 år. Som man ser fra Figur...
	Den gule kurven viser midtre hensynssone, altså mellom 10-5- og 10-6-kurven. avstanden med en risiko å omkomme på 10-6 pr. år og er definert som midtre sone. Innenfor denne sonen er det tillatt å ha offentlig vei og feste arbeidsplasser innen industri...
	Den fiolette kurven viser ytre hensynssone, altså mellom 10-6- og 10-7-kurven. I 10-7-området vil forskriften tillate regulering for boligformål og annen bruk av den allmenne befolkningen, herunder butikker, mindre overnattingssteder og offentlig fer...

	8.2 Endring av ISO-risk kurver fra rapporten i 2010
	Det er endringer i forutsetninger fra driftsparametre hos Brødr. Sunde og oppdatering av statistikk i programvaren som benyttes av Lloyd's Register Consulting som gjør at ISO-risk kurvene for beregningene i 2013 avviker fra resultatet i 2010-rapporte...
	Videre finner man fra dagens beregninger at 10-6-kurven som definerer midtre hensynssone, har en større omkrets enn ved forrige beregning. Dette skyldes at i den foreliggende analysen er pentantanken er utført som enkeltvegg tank, mens rapporten fra ...


	9. Risikoreduserende tiltak
	Aktuelle risikoreduserende tiltak kan være:

	10. Konklusjon
	Lloyd's Register Consulting har i denne analysen vurdert risikoen av Brødr. Sund AS sitt anlegg i Spjelkavik slik det fremstår i dag.
	Beregningene viser at selv om oppsamlingsarrangementet for pentan og styrentankene ikke overholder myndighetskravene, er risikoen for 3. person innenfor akseptable grenser. Dette skyldes at hovedbidragsytere til konturene for 10-4 til og med 10-6 scen...
	Det må bemerkes at en pølbrann av styren med den teoretiske størrelsen som er skissert i disse beregningene vil medføre store mengder helseskadelige biprodukter som branngasser, røyk og spredning av lukt og sotpartikler. Et så stort utslipp av styren ...
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