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1. INNLEDNING 

Brødr. Sunde as er en del av Sundegruppen, som er et multinasjonalt selskap med 20 
produksjonsanlegg i Norge og Europa. Seks av anleggene er lokalisert i Norge. 
Sundes fabrikkanlegg i Ålesund er lokalisert ved sjøen innerst i Spjelkavikbukta. 
Inklusive administrative funksjoner, arbeider det i underkant av 70 personer på dette 
anlegget, herunder skiftpersonell. 
 
Ved dette produksjonsanlegget vurderes det å etablere ny energisentral inneholdende 
3 oljefyrte dampkjeler på 9 MW hver samt 2 el-kjeler på 2,5 og 4,0 MW. Den nye 
energisentralen er planlagt lokalisert oppå taket til eksisterende verksted. Det er 
planlagt å bruke olje og biobrensel som energibærere for den nye energisentralen. 
 
Denne analysen fokuserer på risiko forbundet med etablering av ny energisentral. 
 
 

1.1 Forkortelser og definisjoner 

DSB   Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
HAZOP  HAZard and OPerability 
LFL   Lower Flammability Limit (nedre brennbarhetsgrense) 
SFT   Statens forurensningstilsyn  
UFL   Upper Flammability Limit (øvre brennbarhetsgrense) 
 
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.  
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2. REGELVERK 

2.1 Generelt 

Forhold som angår sikkerheten ved energisentraler forvaltes av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), miljømessige forhold eksternt (spesielt i 
forbindelse med store utbygginger) av Statens forurensningstilsyn (SFT) og 
miljøforhold på arbeidsplassen av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT).   
 
En stadig større del av kravene har sitt utspring i EU-forskrifter (EU-direktiver), som 
Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å ta inn i sitt regelverk. 
 
Alle krav i lover og forskrifter må følges. Det kan i enkelte tilfeller fravikes fra en 
forskrift, men bare rent unntaksvis og etter tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet 
(normalt DSB). Forskrift som har grunnlag i EU-direktiv, kan likevel ikke fravikes. 
 
Norske forskrifter, og spesielt de av nyere dato, stiller i hovedsak funksjonskrav.  
Hvordan funksjon kan oppnås på en sikker måte utdypes nærmere i veiledningene til 
forskriftene. Her konkretiseres lovverkets krav, og i noen grad tallfestes, og de 
generelle formuleringene gis et mer spesifikt teknisk innhold. Ved å følge 
veiledningene, har man trygghet for at myndighetenes krav innfris og det anbefales at 
disse følges mest mulig uten unntak. 
 
Lover og veiledninger gir ikke et tilstrekkelig detaljert teknisk grunnlag på mange 
områder og må suppleres med standarder og normer.  Tekniske standarder NS og NS-
EN er eksempler på anerkjente normer. 
 
 

2.2 Aktuelle lover 

De mest sentrale lovene med relevans for energisentraler er: 
 
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
- Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
- Plan- og bygningsloven 
- Lov om rettstilhøve mellom grannar (grannelova) 
- Lov om tinglysing (tinglysingsloven). 
 
I tillegg kommer mer generelle lover som arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, 
forurensningsloven etc. 
 
 

2.3 Aktuelle forskrifter med veiledninger 

De mest aktuelle forskriftene som angår bygging og drift av energisentraler omfatter 
(tekst i uthevet skrift er vurdert å være særlig relevant for etablering av 
energisentralen): 
 
- Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff 
- Forskrift om brannfarlig vare 
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
- Forskrift om trykkpåkjent utstyr 
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- Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX-
produktforskrift) 

- Forskift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (ATEX-
brukerforskrift) 

- Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i 
virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkesforskriften) 

- Forskrift om maskiner (maskinforskriften) 
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(inernkontrollforskriften). 
 
Aktuelle veiledninger er: 
 
- Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr 
- Veiledning til forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff 
- Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel 
- Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
- Veiledning til storulykkesforskriften 
- NEK 400:2002 Elektriske lavspenningsanlegg – installasjoner 
- NEK 60079-10 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder 
- NEK 60079-14 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder 
 
DSB har utarbeidet en rekke temaveiledninger til forskriftene.  Av disse vurderes 
følgende å være spesielt relevante for energisentraler: 
 
- Temaveiledning om kjeler, beholdere og rørsystemer for damp og 

hetvannsystemer, spesielt: 
 Til §13 Plassering, utforming og arealmessige begrensninger ٭
 Til §14 Bygg- og anleggstekniske forhold ٭
 Til §15 Særlig om prosessmessig håndtering ٭
 Kapittel 4.  Krav til utstyr og anlegg under drift (til §18-24) ٭

 
- Temaveiledning om prosessanlegg, spesielt: 

 Til §13 Plassering, utforming og arealmessige begrensninger ٭
 Til §14 Bygg- og anleggstekniske forhold ٭
 Til §15 Særlig om prosessmessig håndtering ٭

 
Begge disse utdyper og forklarer forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff med 
tilhørende veiledning. Forskrift med veiledning og temaveiledning må ses i 
sammenheng. 
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3. ANLEGGSBESKRIVELSE  

Den nye energisentralen skal inneholde 3 oljefyrte dampkjeler på 9 MW hver samt 2 el-
kjeler på 2,5 og 4,0 MW. I tillegg skal den inneholde to 4000 kVA trafoer, hver med en 
2000 liter oljetank. Sentralen skal erstatte eksisterende fyrhus, og den største el-kjelen 
er planlagt flyttet fra dagens fyrhus ved kai-området til den nye sentralen. Den nye 
energisentralen er planlagt lokalisert oppå taket til eksisterende verksted/ bomberom. I 
bomberommet er det i dag lager og samlingsrom for Industrivernet. Industrivernet har 
krav til sikker adkomst til dette rommet i tilfelle hendelser på anlegget. I verkstedet er 
det stor aktivitet. Totalt 13 personer er tilknyttet dette verkstedet. Mange av disse er ute 
på anlegget på dagtid, men verkstedet er per i dag samlingsrom ved for eksempel 
spisepauser. Det er mulig for verkstedpersonellet å benytte kantinen i Bygg A som 
spiserom i stedet for verkstedet. 
 
Energisentralen er ikke permanent bemannet. Anlegget blir installert slik at det 
tilfredsstiller kravene til 84 timers periodisk tilstandskontroll (dvs. at det skal kunne gå i 
helga uten å foreta tilstandskontroll). I praksis blir det likevel utført kontroller daglig av 
vannkvalitet mv, dette utfører en person på ca. 1 time. 
 
Det er dører ut fra fyrhus og trafo-rom mot nord.  
 
Energisentralen vil være konstruert til å tåle et overtrykk på 0,1 bar. Hele nordveggen 
på energisentralen inkludert trafo er planlagt utført som en avlastningsflate. Taket skal 
tilfredsstille brannklasse REIM 120. Dette kan derfor ikke benyttes som avlastnings-
flate. På taket til traforommet og opp til tak fyrhus monteres inntaksrister til 
forbrenningsluften til kjelene. Disse monteres slik at de fungerer som avlastningsflater. 
Hver kjele bruker 10 000 m3 luft/time ved full belastning.  
 
Utenfor traforommet vil det bli etablert en tank på 2 m3 for oppsamling av olje i tilfelle 
lekkasje på en trafo. Inne i fyrrommet er det planlagt tre sluk (se tegning, Vedlegg A). 
Slukene er planlagt ledet til det kommunale renseanlegget. 
 
I tilknytning til den nye energisentralen, vil det være to lagertanker for brensel. Disse 
inneholder: 
 
- 100 m3 fyringsolje (C-væske) 
- 100 m3 animalsk fett (slakteriavfall, betraktes konservativt som C-væske). 
 
Begge tankene er atmosfæriske med åpen lufting med uttak på toppen. 
 
To tankalternativer for fyringsolje vurderes: 
 
a) Det installeres dobbeltvegget oljetank. Tanken består av doble vegger og bunn 

med 10 cm isolasjon mellom. Det planlegges ikke for ytterligere 
oppsamlingsbasseng rundt. Det er forutsatt at evt. lekkasjer fra ventiler og flenser 
på tilknyttet rørsystem ledes til en kum, hvor det monteres en oljedetektor. Ved 
utslag på denne føleren blir avløpet fra sluket automatisk stengt og det aktiveres 
en alarm.  

 
b) Det installeres enkeltvegget oljetank. Tanken består av et enkelt lag med sveiste 

stålplater. Utenpå er den isolert med mineralull, som igjen er kledd med 
korrugerte stålplater på utsiden. 

 
Brødr. Sunde planlegger å bygge oppsamlingsbasseng rundt hver av oljetankene 
(dette gjelder tanken for animalsk fett og ved valg av enkeltvegget fyringsoljetank, 
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alternativ b nevnt over). Hver tank blir da omkranset av en stålkappe med radius 70-80 
cm større enn tankens radius. Oppsamlingsbassengets høyde må være slik at total 
kapasitet innenfor bassenget tilsvarer 100m3. Dette innebærer at bassengets høyde 
må være 5,5–6m. I oppsamlingsbassengene blir det montert sluk for å lede vekk 
regnvann. Dette vannet føres til en kum, hvor det monteres en oljedetektor. Ved utslag 
på denne føleren blir avløpet fra slukene automatisk stengt. 
 
Tankene er planlagt lokalisert utendørs på den østre del av den samme takflaten, som 
energisentralen vil ligge. Tankene blir installert med overfyllingsvern som stenger 
importventilen, samt at den er forriglet mot brannbryterne som stopper kjelene. På 
turledning fra tank til oljekjel blir det installert hurtiglukkende ventil, og på 
returledningen fra oljekjel til tank blir det installert tilbakeslagsventil. 
 
Det vil være mulighet for oppvarming av innholdet i begge tankene. I bunnen vil det 
være ei dampvarmeslynge for oppvarming av fettet. Fettet har en temperatur på ca. 
70ºC når det pumpes inn på kjelen. Temperaturen på dampen som skal varme opp 
fettet vil være for lav til å få overoppheting av mediet. Temperaturen på fettet blir styrt 
av temperaturfølere, som stenger damptilførselen ved en gitt temperatur. Ved bruk av 
fyringsolje vil dampslyngen være stengt med ventiler, dvs. fyringsoljetanken vil normalt 
operere med omgivelsestemperatur. 
 
Det er ikke planlagt for overrisling av tankene. 
 
I tillegg til nevnte brenselkilder vurderes det å blande produksjonsluft, inneholdende 
pentankonsentrasjon på 1-20% LEL, inn på brennerne. 
 
Intern vegg mellom trafo og fyrhus vil ha brannklasse EI 90. Fyrhusets østvegg vil være 
av brannklasse EI 120. Det tilknyttede Bygg A (Polymer) har brannklasse EI 60 på 
vegger og tak som vender mot ny energisentral. Peroksidlageret, som ligger 12 m øst 
for de planlagte drivstofftankene, har vegger av Leca tilsvarende brannklasse EI 60. 
Taket er et flytende ståltak som er isolert med Sundolitt og et lag med takpapp. Mellom 
vegg og tak er det en spalte på 100mm. Ved en eventuell eksplosjon i peroksidlageret 
skal taket fungere som avlastningsflate. På Bygg B (Sunpack) har yttervegger 
brannklasse EI 60, men det er ikke brannklasse på taket. 
 
Ventilasjonsinntak til fyrhus er over trafo, dvs. på vestre del av nordvegg. 
 
Vedlegg A gir tegninger av plassering og utforming av energisentralen med tilhørende 
brenseltanker. 
 
I forbindelse med de to brenseltankene er følgende operasjoner antatt: 
 
- Lossing av brensel fra bil til tank 
- Lagring av brensel 
- Overføring av brensel til fyrhus. 
 
Billosseplassen er planlagt lokalisert på østre del av energisentralens nordside, mot 
tankanlegget. Det er planlagt å trekke rør over takflaten, der lagertankene er plassert. 
Det benyttes fleksible slanger ved lossing av tankbilen. Hurtiglukkende 
isoleringsventiler oppstrøms og nedstrøms de fleksible slangene er antatt å stenge 
automatisk ved større lekkasjer eller slangebrudd. Ved mindre lekkasjer, er det antatt 
at sjåføren kan stenge ventilene manuelt ved å trykke på nødstoppen. 
Forhåndsinnstilling av mengde og nivåmåling i lagringstanken er antatt å hindre 
overfylling.  Pumpehastigheten fra bil til tank er antatt å være 60 m3/time. Hver billast 
inneholder ca 50 m3 brensel. 
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4. FAREIDENTIFIKASJON 

4.1 Fyrhus og trafo 

Det er i det følgende forutsatt at krav og retningslinjer gitt i lover, forskrifter og 
standarder for energisentraler med tilhørende anlegg for flytende brensel (ref. kapittel 
2) blir fulgt. Spesielt bør krav relatert til branntekniske forhold, avlastningsflater, 
ventilasjon, prosessikring og deteksjon vies oppmerksomhet. Det samme gjelder krav 
til trafo-rom gitt av Eltilsynet. 
 
Følgende faresituasjoner er vurdert som relevante: 
 
- Utslipp av fyringsolje eller animalsk fett ved lekkasje/ brudd på 

overføringsledning til oljekjel (ref. /1/): 
 Situasjonsbeskrivelse: En eventuell lekkasje, som utvikles over tid vil ٭

sannsynligvis bli oppdaget.  En kan imidlertid ikke se bort fra en hurtig 
utvikling av lekkasje ved brudd i ledningsnettet. Det forventes at anlegget er 
utstyrt med isoleringsventiler og prosessikringsutstyr i henhold til 
forskriftene, slik at utslippet vil bli begrenset (typisk <100 liter). Utslippet vil 
bli ledet til dedikerte sluk i fyrrom. 

 Sannsynlighet: Lav ٭
 Konsekvens: Lav ٭
 Risikoreduserende tiltak: Lage prosedyrer for periodisk tilstandskontroll og ٭

vedlikehold av ledningsnett, armatur, etc.   
 

- Kjeleksplosjon: 
 Situasjonsbeskrivelse: Ved en eventuell kjeleksplosjon skjer trykkavlastning ٭

via definerte trykkavlastningsflater på nordvegg. Eventuelle væskeutslipp vil 
bli ledet til dedikerte sluk i fyrrom. 

 Sannsynlighet: Lav ٭
 Konsekvens: Middels ٭
 Risikoreduserende tiltak: Verifisere at fyrhus med tilhørende utstyr blir ٭

prosjektert, bygget og operert i henhold til gjeldende forskrifter og 
standarder 

 
- Brann/ eksplosjon i trafo: 

 Situasjonsbeskrivelse: Ved en eventuell eksplosjon skjer trykkavlastning via ٭
definerte trykkavlastningsflater på nordvegg.  Vegg mellom trafo og fyrrom 
har brannklasse EI 90, dvs. det forventes at en evt. brann ikke spres til 
fyrrommet  

 Sannsynlighet: Lav ٭
 Konsekvens: Lav, dersom interne vegger er dimensjonert for å tåle ٭

eksplosjonslasten 
 Risikoreduserende tiltak: Verifisere at trafo med tilhørende utstyr blir ٭

prosjektert, bygget og operert i henhold til gjeldende forskrifter og 
standarder.  

 
Scandpowers vurdering er at dersom man ivaretar krav og retningslinjer gitt i lover, 
forskrifter og standarder, som beskrevet i kapittel 2, vil risikobidraget fra selve fyrhuset 
og tilknyttet trafo være lite. 
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4.2 Tankanlegg 

Tankanlegget består av én lagertank med fyringsolje og én med animalsk fett. Hver av 
tankene har et volum på 100 m3. 
 
Det er klare krav til sikkerhetssystemer og materialer på lagringstanker for flytende 
brensel. Det forutsettes at utstyret som benyttes er i henhold til gjeldende forskrifter og 
regelverk. Tankene er lokalisert oppå en takflate. Eksterne laster, som påkjørsel eller 
fallende last, er derfor vurdert ikke å ha noen betydning for anleggets risiko. De 
hendelser som er vurdert å ha størst risikopotensial er lekkasjer fra rørforbindelser til 
tanken, dvs. ventiler og flenser. Man kan heller ikke se bort fra større lekkasje fra en av 
produkttankene. Begge disse scenariene kan i verste fall resultere i at hele tankens 
volum vil lekke ut i oppsamlingsbassenget. Dersom dobbeltvegget lagertank for 
fyringsolje velges (alternativ a, beskrevet i kapittel 3), vurderes sannsynligheten for 
større lekkasje fra denne tanken som neglisjerbar. Denne hendelsen er derfor ikke 
behandlet i det etterfølgende. 
 
Lekkasjer i forbindelse med fylling av lagringstankene er vurdert å få begrensede 
konsekvenser og er ikke vurdert i den etterfølgende risikovurdering. Dette da 
hurtiglukkende isoleringsventiler oppstrøms og nedstrøms de fleksible losseslangene 
er antatt å stenge automatisk ved større lekkasjer eller slangebrudd. Ved mindre 
lekkasjer, er det antatt at sjåføren kan stenge ventilene manuelt ved å trykke på 
nødstoppen. Forhåndsinnstilling av mengde og nivåmåling i lagringstanken er antatt å 
hindre overfylling. Dersom det likevel skulle bli en lekkasje, vil volumet være begrenset 
og sannsynligheten for antenning liten (flammepunkt fyringsolje 60ºC). 
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5. RISIKOBESTEMMELSE 

5.1 Frekvenser 

For å få et bilde av risikopotensialet til en uønsket hendelse, er det viktig å se på 
frekvens i tillegg til konsekvens. Frekvensen av ulike hendelser baserer seg på 
statistiske data. Scandpower har over flere år samlet statistiske data for lekkasjer fra 
flenser, ventiler, rør, pumper etc. i en egen datadossier, ref /2/. 
 
Som nevnt over, er de hendelser som er vurdert å kunne medføre størst risikopotensial 
lekkasjer fra rørforbindelser til tanken, dvs. ventiler og flenser. Skulle det oppstå en 
lekkasje på dette utstyret, eller at det skjer såkalt "alvorlig lekkasje" eller "stor lekkasje" 
på en av produkttankene, må man anta at hele tankens volum vil lekke ut i 
oppsamlingsbassenget. Rijnmond studien1 (ref. /3/) gir en feilrate for atmosfæriske 
lagertanker på 1·10-4 pr. år for "alvorlig lekkasje" og 6·10-6 pr. år for ”stor lekkasje”. 
 
For at en brann skal skje må en antennelse også forekomme. Oljen som skal lagres i 
tankene er klassifisert som C-væsker og er tungt antennelig. Flammepunkt for 
fyringsolje er 60°C. Den oljen som lekker ut må deretter eksponeres for en ekstern 
tennkilde innenfor oppsamlingsbassenget. Det forventes ingen avdampning av væsken 
utenfor dette bassenget. Slik området fremstår, er det svært begrenset med potensielle 
tennkilder i umiddelbar nærhet. Fyringsoljen oppbevares med omgivelsestemperatur, 
slik at oljen vil trenge betydelig forvarming før den når flammepunkt igjen. Den aktuelle 
tennkilden må være av et visst omfang og eksponeringen vil måtte forekomme over 
noe tid, dvs. en liten gnist eller en tennkilde med kort eksponeringstid vil ikke antenne 
oljen. 
 
De personer som vil kunne befinne seg i umiddelbar nærhet til tanken vil typisk være 
sikkerhetsklarert og autorisert personell som kjenner til tanken og kaiområdet generelt.  
 
Tabell 5.1 viser en oversikt over antennelsessannsynligheter per antennelseskilde. 
 
 
Tabell 5.1: Antennelsessannsynligheter pr. antennelseskilde (Ref /4/) 
Antennelseskilde Antennelsessannsynlighet 

(kontinuerlige kilder)  
Kvadratmeter i 
oppsamlings-
basseng 

Resulterende 
antennelses-
sannsynlighet 

Elektrisk utstyr 
eksponert for gass 
som damper av fra en 
oljelekkasje 

 
2,6 ·10-6 pr. m2 

 
95 m2 

 
2,5 ·10-4  

Andre kilder 
eksponert for gass 
som damper av fra en 
oljelekkasje 

 
3,9 ·10-6 pr. m2 

 
95 m2 

 
3,7 ·10-4  

Bruddmekanisme, 
alvorlig lekkasje 

 
1,5 ·10-3 

-  
1,5 ·10-3 

Bruddmekanisme, 
stor lekkasje 

 
1,5 ·10-2 

-  
1,5 ·10-2 

 
 
 

                                                 
1 Rijnmond studien er en pilotstudie og risikoanalyse av ulike potensielt risikofylte industrielle områder. 
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Frekvensen for en antent alvorlig lekkasje blir dermed: 
 
 (2,5 ·10-4 + 3,7 ·10-4 + 1,5 ·10-3 ) · 1·10-4 pr. år = 2,1·10-7 pr. år 
 
Frekvensen for en antent stor lekkasje blir: 
 
 (2,5 ·10-4 + 3,7 ·10-4 + 1,5 ·10-2) · 6·10-6 pr. år = 9,4·10-8 pr. år 

 
Samlet gir dette en frekvens for antent lekkasje på 3,0·10-7 pr. år. 
 
Det finnes ingen generelle akseptkriterier for risiko for landbasert industri. StatoilHydro 
(tidligere Statoil) har imidlertid etablert risikoakseptkriterier for all sin virksomhet, dvs. 
også omfattende landbasert industri (ref. /5/). Av disse er følgende relevant for Brødr. 
Sundes anlegg i Ålesund:  
 
Årlig sannsynlighet for tap av hver av hovedsikkerhetsfunksjonene skal ikke overstige  
1 x 10-4 ved brann på anlegget (gjelder hele anlegget). 
 
Den mest relevante hovedsikkerhetsfunksjonen ved Brødr. Sundes anlegg er 
”rømnings- og evakueringsmulighet for personale som oppholder seg i andre områder 
enn de som eksponeres for den initielle ulykkeshendelse”. 
 
Frekvens for antent lekkasje ved energisentralens tankanlegg hos Brødr. Sunde er i 
størrelsesorden 10-7 – 10-8 pr. år. Dette er svært lave frekvenser. Konsekvensene ved 
slike hendelser kan imidlertid være dramatiske for anleggets integritet, dersom det 
oppstår spredning til peroksidlageret. Det er derfor valgt å utføre videre beregninger og 
vurderinger for disse brannhendelsene. 
 
 

5.2 Fatalitetskriterier 

Det er beregnet fareavstander til tre utvalgte varmefluksnivåer (5, 15, 30 kW/m2) i 
tilfelle antente lekkasjer. For å si noe om risiko for personer er det nødvendig å 
etablere en sammenheng mellom disse størrelsene og sannsynligheten for dødelig 
eksponering av personer som oppholder seg innenfor disse fareavstandene. 
Sammenhengen er komplisert og avhengig av mange faktorer, men vi gjør følgende 
forenklede antagelser: Personer som oppholder seg innenfor det området som blir 
eksponert for varmefluks ≥ 15 kW/m2 vil bli dødelig eksponert. Strengt tatt er det varme-
dosen (fluks4/3 x eksponeringstid) som bestemmer skaden. Etter en modell referert i ref. 
/6/ vil eksponering for 30 kW/m2 i 10 sekunder være dødelig for et ubeskyttet 
menneske (naken hud) med 39 % sannsynlighet. Sannsynligheten går opp til 100 % 
ved eksponering i 30 sekunder. Personer beskyttet av vanlige klær vil kunne 
eksponeres noe høyere. 
 
Antagelsen om dødelig eksponering ved antenning av gassky er også en forenkling 
fordi sannsynligheten før dødelig eksponering ikke nødvendigvis er 100 % for alle 
personer innenfor LFL området, og null rett utenfor. Overgangen er mer gradvis. 
 
En oversikt over konsekvenser for personell ved aktuelle varmefluksnivåer er gitt i 
Tabell 5.2. 
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Tabell 5.2: Konsekvenser for personell ved aktuelle varmefluksnivåer  
ref. /7/, /8/ og /9/.  

Varmefluks 
(kW/m2) 

Konsekvens for personell  

4,7 - Kritisk grense for å skulle gjennomføre redningsaksjoner som 
går over flere minutter. I denne analysen vil dette typisk være 
relevant for evakuering 

6,3 - 6,4 - Kritisk grense for personopphold over 1 minutt i eksponert sone 
- Smerte etter 8 sekunders eksponering direkte på hud 

9,5 - 10,4 - Eksponering bør begrenses til kun få sekunder, f. eks i 
forbindelse med rømning. 

- Smerte etter 3 sekunders påføring direkte på hud 
15-16 - Blemmer på hud etter 5 sekunders eksponering 

- Eksponering vil kunne være dødelig 
20 - 5 % dødsrate blant personell ved eksponering i 10 sek. 

- 53 % dødsrate blant personell ved eksponering i 20 sek. 
30 - 39 % dødsrate blant personell (ubeskyttet, naken hud) ved 

eksponering i 10 sek. 
- 100 % dødsrate blant personell (ubeskyttet, naken hud) ved 

eksponering i 30 sek. 
 
 

5.3 Retningsfaktor 

Fareavstandene er beregnet for en bestemt vindhastighet (5 m/s). De maksimale 
fareavstandene finnes i den retningen vinden blåser. Vertikale flammer bøyes av 
vinden slik at varmefluksen på bakkenivå er størst under flammen. Uantent gass drives 
lengst i vindretningen. Ved beregning av risikoen i en bestemt avstand må det derfor 
tas hensyn til at et gitt punkt kun blir eksponert dersom vinden blåser i omtrent denne 
retningen. Dersom vindrosen ikke er kjent, antas det at alle vindretninger har samme 
sannsynlighet og at sannsynligheten for eksponering av et gitt punkt er omtrent ¼.  
 
Når det gjelder eksplosjon, vil trykkbølgene spres i en sirkel uavhengig av 
vindretningen. 
 
For Brødr. Sundes anlegg i Ålesund er dominerende vindretning syd-vest. Vinden kan 
imidlertid komme fra alle kanter, og dette er lagt til grunn i de etterfølgende 
konsekvensvurderinger. 
 
 

5.4 Konsekvenser 

I det etterfølgende er det beregnet mulige konsekvenser av en antent stor lekkasje i 
fyringsoljetanken. Det er da antatt at hele oppsamlingsbassengets areal er fylt med 
brennende olje. Simuleringsverktøyet Trace (ref. /10/) er benyttet. Trace tar hensyn til 
effekt av røykmaskering. 
Beregningene er gjort med følgende forutsetninger: 
 
- Medium:  Dodekan, som er en noe lettere organisk forbindelse enn 

fyringsolje 
- Pool diameter: 4,8 m 
- Underlag:  Betong, flatt, begrenset av oppsamlingsbasseng 
- Vindstyrke:  5 m/s 
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Fokus ved konsekvensvurderingene er effekt av brannen på peroksidlageret, som er 
lokalisert 12m øst for lagertankene. I tillegg er fareavstander til kritiske varme-
fluksnivåer for personell beregnet. 
 
De beregnede fareavstandene for personell er gitt i Tabell 5.3. Fatalitetskriteriet er 
definert som 15 kW/m2 ved umiddelbar antenning av lekkasje. Det vil si at alle som 
oppholder seg innenfor fareavstandene til disse verdiene antas å omkomme. 
 
 
Tabell 5.3: Maksimal avstand til definerte varmefluksnivåer ved poolbrann 

Varmefluks 
(kW/m2) 

Utstrekning (m) 
 

5 25 
15 20 
30 17 

 
 
Nullnivå for flammen er 5,5 – 6 m over nivå på tankbunn (oppsamlingsbassengets 
høyde). Følgende resultater har relevans for peroksidlageret, som ligger 15 m øst for 
senter av flammen, men med takflaten et par meter lavere enn flammens nullnivå (alle 
verdier har referansepunkt i senter av pool): 
 
- Flammevinkel:    63 grader 
- Flammehøyde:    9 m 
- Flammebredde:    13 m 
- Strålingsvarme i kant av flamme: 41 kW/m2. 
- Brannvarighet:    > 5 timer 
 
Utskrift av Trace-beregningene er gitt i Vedlegg C. 
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6. RESULTATER 

En antent stor lekkasje rundt oljetankene (brann i hele oppsamlingsbassengets areal, 
tilgjengelig væske 100 m3) er vurdert å være den mest kritiske hendelsen i forbindelse 
med etablering av ny energisentral. 
 
De beregnede fareavstandene for personell er gitt i Tabell 5.3. over. 
 
Peroksidlagerets tak og vestvegg vil ikke være innesluttet i flammer fra nevnte 
poolbrann. Det vil imidlertid være en ikke ubetydelig strålingsvarme fra brannen ned 
mot tak- og veggflater. (se Vedlegg C). Følgende resultater har relevans for 
peroksidlageret (alle verdier har referansepunkt i senter av pool): 
 
- Flammevinkel:      63 grader 
- Flammehøyde:      9 m 
- Flammebredde:      13 m 
- Strålingsvarme i kant av flamme:   41 kW/m2 
- Strålingsvarme 15 m øst for senter av flamme:  30-40 kW/m2 
- Brannvarighet:      > 5 timer 
 
Peroksid er lett antennelig. Ild eller oppvarming over 50ºC og kontakt med andre 
organiske stoffer kan medføre brann og/eller eksplosjon i peroksiden. En eskalering av 
brannen til peroksidlageret kan være kritisk for hele anleggets integritet. Trace angir 
ikke strålingsverdier for flater, som ligger under (langs y-aksen) nullpunktet på 
flammen. Med en strålingsvarme 15 m øst for senter av flammen og noen få meter 
over peroksidlagerets taknivå på 30-40 kW/m2, er Scandpowers vurdering at 
strålingsnivået på vegg- og takflaten er kritisk høy og at tiltak må implementeres. 
 
Effekt på den øvrige bygningsmasse er ikke vurdert å være kritisk. 
 
Når det gjelder samlet risiko for personell og mulig eskalering av brann til peroksidlager 
må det tas med i betraktningen at frekvensen for poolbrann er lav (3,0·10-7 pr. år). Det 
må også nevnes at brann i et omfang av 100 m3 olje i hele oppsamlingsbassengets 
areal er et konservativt valgt scenario gitt at adekvate prosessikringstiltak er 
implementert.  
 
Et annet mulig scenario, som er mindre kritisk for peroksidlagerets integritet, er brann i 
toppen av fyringsoljetanken. Her vil brannarealet være noe mindre enn ved valgte 
scenario (tilsvarende tankens areal) og avstand mellom vinklet flamme og 
peroksidlager vil være større (tilsvarende tankens høyde). Vegger eller tak på 
peroksidlageret vil heller ikke her omsluttes av flammer. Brannens varighet vil være 
noe større enn for valgte scenario, hvilket gir lengre eksponeringstid for strålingsvarme 
mot lagerbyggets flater. 
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7. ANBEFALINGER OG TILTAK 

7.1 Tankanlegg og billosseplass 

- Det er i ”Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel” angitt 
anbefalt avstand til nabotank på 5 m. Det anbefales at denne avstanden 
implementeres som minimum avstand ved etablering av lagertanker for 
fyringsolje og animalsk fett 

 
- Brødr. Sunde planlegger å bygge oppsamlingsbasseng rundt hver av oljetankene 

tilsvarende 100% av tankens kapasitet. Dette er i samsvar med gjeldende 
retningslinjer. 

 
- Det bør vurderes å installere et overrislingssystem på de to lagertankene, som 

sikrer kjøling i tilfelle poolbrann 
 

- I oppsamlerbassengene blir det montert sluk for å lede vekk regnvann. Dette 
vannet føres til en kum, hvor det monteres en oljedetektor. Ved utslag på denne 
føleren blir avløpet fra slukene automatisk stengt. Det bør vurderes å kople 
denne detektoren til et system, som sikrer hurtigst mulig isolering av en eventuell 
lekkasje. Jevnlig inspeksjon og tilstandskontroll av denne detektoren er viktig 

 
- Billosseplassen bør ha et oppsamlersystem med oljeutskiller, som hindrer evt. søl 

og lekkasjer å gå i det ordinære dreneringssystemet 
 

- Animalsk fett kan selvantenne i kontakt med organisk materiale. For eksempel 
etter opptørking av søl med vattdott. Det er derfor viktig at det etableres gode 
rutiner for håndtering av eventuelt søl. 

 
 
7.2 Peroksidlager 

Peroksid er lett antennelig. Ild eller oppvarming over 50ºC og kontakt med andre 
organiske stoffer kan medføre brann og/eller eksplosjon i peroksiden. En eskalering av 
en eventuell oljebrann til peroksidlageret kan være kritisk for hele anleggets integritet. 
Det anbefales at det gjøres mer detaljerte beregninger og vurderinger med fokus på 
sikring av peroksiden i tilfelle poolbrann rundt oljetankene. I denne sammenheng er 
vurderinger rundt integriteten til lagerbyggets tak sentralt i tillegg til effekt av 100mm 
spalte mellom vegger og tak. Effekt av eventuell vannkjøling av vegger og tak og evt. 
bygging av brannvegg utenfor byggets vestvegg må vurderes i mer detalj, men 
Scandpowers vurdering er at begge disse tiltakene kan være effektive. Hvorvidt det er 
tilstrekkelig er det imidlertid usikkerhet rundt. 
 
Beste løsning sett i forhold til peroksidlagerets integritet vurderes å være installasjon av 
dobbeltvegget fyringsoljetank, som beskrevet i kapittel 3, tankalternativ a. Det bør da 
ikke være behov for ytterligere beskyttelse av peroksidlageret. 
 
 

7.3 Energisentral og trafo 

7.3.1 Eksplosjonslaster og avlastningsflater 

Energisentralen vil være konstruert til å tåle et overtrykk på 0,1 bar. Hele nordveggen 
på energisentralen inkludert trafo er planlagt utført som en avlastningsflate. Det bør 
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vurderes om denne ikke bør gå helt ned, men stoppe i høyde med gesims på 
eksisterende bygg. Dette for å redusere konsekvensene av en trykkavlastning rettet 
mot Borgundfjordveien, bilfylleplass og parkeringsplass. Taket skal tilfredsstille 
brannklasse REIM 120. Dette kan derfor ikke benyttes som avlastningsflate. Det må 
uansett sikres at det er tilstrekkelig avlastningskapasitet i energisentral og trafo og at 
krav gitt i gjeldende forskrifter blir oppfylt. Konsekvenser for trafikk i Borgundfjordveien, 
bilfylleplass og parkeringsplass må tas med i vurderingene av løsning.  
 
Det må sikres at løse fragmenter ikke kan blåse ut og skade personer, som befinner 
seg på parkeringsplassen eller i omkringliggende område.  
 
Eksplosjonslasten på 0,1 bar i energisentral bør verifiseres i forhold til faktiske 
eksplosjonsscenarier. 
 
Eksplosjonslast i trafo bør verifiseres i forhold til faktiske eksplosjonsscenarier, 
dimensjonering av vegger og avlastningsflater.  
 
 

7.3.2 Ventilasjon 

Ventilasjonsinntak til fyrhus er over trafo, dvs. på vestre del av nordvegg. Med 
referanse til resultater av utførte konsekvensberegninger for anlegget bør optimal 
plassering verifiseres. Risiko forbundet med annen virksomhet på anlegget må tas med 
i disse vurderingene. 
 
 

7.3.3 Drenering 

Det er planlagt for tre sluk inne i fyrrommet. Slukene er tenkt ledet til det kommunale 
renseanlegget via underliggende etasje. Det må sikres at utforming av dette avløpet er 
i henhold til gjeldende retningslinjer for fyrrom, dvs. at det bl.a. tas hensyn til mulig 
drenering av hydrokarboner og brennende væske. Bruksområde for underliggende 
etasje (verksted og lager for Industrivern) må også vurderes. 
 
 

7.4 Rømningsveier underliggende etasje 

Den nye energisentralen er planlagt lokalisert oppå taket til eksisterende verksted/ 
bomberom. I bomberommet er det i dag lager og samlingsrom for Industrivernet. I 
verkstedet er det stor aktivitet. Totalt 13 personer er tilknyttet dette verkstedet. Mange 
av disse er ute på anlegget på dagtid, men verkstedet er per i dag samlingsrom ved for 
eksempel spisepauser. Det er essensielt at det sikres uhindret adkomst til to 
uavhengige rømningsveier fra alle områder i denne etasjen. Det er mulig for 
verkstedpersonellet å benytte kantinen i Bygg A som spiserom i stedet for verkstedet. 

 
 

7.5 Innblanding av produksjonsluft til brennerne 

Det vurderes å blande produksjonsluft, inneholdende pentankonsentrasjon på 1-20% 
LEL, inn på brennerne. En HAZOP analyse bør utføres med fokus på prosessikring av 
denne fødestrømmen. Dette for å sikre at tilstrekkelig antall barrierer og disses 
uavhengighet er på plass. Spesielt muligheten for å få høye konsentrasjoner av 
fødegass inn på brennerne med etterfølgende eksplosjon må vurderes. I tillegg bør 
analysen vurdere om evt. andre prosessparametere er kritiske for sikker drift av 
fyrhuset ved innblanding av produksjonsluft til brennerne. 
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7.6 Generell prosessikring / HAZOP analyse 

Det bør utføres en HAZOP analyse med fokus på generell prosessikring / barrierer 
rundt billosseplass, tankanlegg og tilknyttede systemer, samt fødestrømmer inn på 
brennerne. Analysen bør bl.a. ha fokus på: 
 
- Mulig overfylling av tanker 

 Deteksjon / instrumentering ٭
 ?Hvor renner væsken ٭

- Lekkasjer og rør-/slangebrudd 
 Deteksjon / instrumentering ٭
 .Isoleringsmuligheter ٭
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8. KONKLUSJON 

Scandpower har gjennomført en risikovurdering av ny energisentral ved 
produksjonsanlegget til Brødr. Sunde as i Ålesund. I forbindelse med arbeidet er det 
spesielt nærhet til eksisterende peroksidlager, som krever fokus i den videre prosjektering 
av anlegget. I tillegg er det viktig at anbefalinger gitt i kapittel 7 blir ivaretatt. Disse er 
knyttet til følgende forhold: 
 
- Utforming av tankanlegg og billosseplass 
- Brannsikring av peroksidlager (ekstern brannlast) 
- Utforming av energisentral og trafo når det gjelder trykkavlastning, ventilasjon og 

drenering 
- Rømningsveier underliggende etasje 
- Innblanding av produksjonsluft til brennerne 
- Generell prosessikring / HAZOP analyse 
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       TEGNINGER 
 







 
 
 
 

 
 

VEDLEGG B 
 

DATABLAD FYRINGSOLJE NR. 1.  
SPESIFIKASJON ANIMALSK FETT 

 
 



Typiske data/spesifikasjoner 

A - Lavere verdier om vinteren.  
B - Gjelder for Østlandet  
C - Gjelder hele landet forøvrig 

D - Inneholder sporstoff og farge i henhold til norske forskrifter 

  

Helse/Miljø 
Vennligst se HMS - datablad 

  

  

 
Copyright © A/S Norske Shell

Fyringsolje 1 

Stra
og 
She

Viskositet v/20°C 
Viskositet v/40°C Gjennomsnitt 4,7 cSt 

3,0 cSt
Densitet (egenvekt) v/15° C Gjennomsnitt 0,84 kg/l

Øvre brennverdi Gjennomsnitt 45943 kJ/kg 
10965 kcal/kg

Nedre brennverdi pr. kg Gjennomsnitt 43115 kJ/kg 
10290 kcal/kg

Nedre brennverdi pr. liter Gjennomsnitt 36218 kJ/liter 
8644 kcal/liter

Flammepunkt Min. 60°C
Tåkepunkt maks. 0°C

Flytepunkt Gj.snitt -15°C A

Svovelinnhold Maks. 0,05 %vekt B

 Gjennomsnitt 0,10 %vekt C

 Lovens maks. 0,20 % vekt

Farge  Grønn D

Sedimentinnhold Maks. 0,01 %vekt
Vanninnhold Maks. 0,01 %volum
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Brann i liten fangdam 
Study 
 

Description Brann i liten fangdam 
Notes Type your notes here 

Created On 12.03.2008 10:59:16 
Revised On 12.03.2008 10:59:16 

Type of Analysis Fire and Explosion 
Scenario selected for this study Dodecan - Tankbrudd 

Meteorology selected for this study 5 m/s 
Isopleth limits selected for this 

study
Dodocane 

  
  
Chemical properties 
General 
 

Description n-DODECANE 
Category NORMAL 
Formula C12H26 

CAS Number 112403 
U.N. or Dot Number  

Ref. Number  
  
  
Gas Properties 
 

Critical Temperature 385.1 (deg C) 
Critical Pressure 18.2 (bar) 
Critical Volume 713.0 (cm^3/mol) 
Molecular Weight 170.3 (gm/mol) 

Ideal gas heat capacity (Cp) = A + 
B*T + C*T^2 + D*T^3

J/(kmol.deg K) 

A -9328.2 
B 1148.9 
C -0.6 
D 0.0 

  
  
Liquid Properties 
 

Normal boiling point (NBP) 216.4 (deg C) 
Surface tension at NBP 9.6 (dyne/cm) 

Viscosity at NBP 0.20 (centipoise) 
Enthalpy at NBP 0.0 (J/mol) 

Enthalpy at NBP + 10 degK 4513.4 (J/mol) 
Enthalpy at NBP + 20 degK 9596.1 (J/mol) 

Density at NBP 0.59 (gm/cm^3) 
Density at NBP - 5 degK 0.60 (gm/cm^3) 

Temperature at 400 mm Hg vapor 
pressure

190.4 (deg C) 
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F/E Properties 
 

Heat of combustion 7513680.0 (J/mol) 
Heat of vaporization 44380.1 (J/mol) 

Reactivity 2.0 
Upper explosive limit (UEL) 47000.0 (ppm) 
Lower explosive limit (LEL) 6000.0 (ppm) 

Carbon 12.0 
Hydrogen 26.0 
Oxygen 0.0 

Nitrogen 0.0 
Halogen 0.0 
Sulfur 0.0 

  
  
Release Scenario 
General 
 

Chemical n-DODECANE 
  
  
Pool fire 
 

Pool Geometry Circular 
Pool diameter 4.8 (m) 

Minimum pool depth 1.0 (cm) 
Total release rate (mass) 100000.0 (kg/s) 

Release duration 300.0 (s) 
Pool fire mitigation time 60.0 (min) 

  
  
Meteorology 
General 
 

Description: 5 m/s 
Notes: Type your notes here 

Created On 07.02.2008 17:10:44 
Revised On 12.02.2008 15:41:41 

  
  
Meteorology 
 

Wind speed 5.0 (m/s) 
Wind direction 0.0 

Reference Height 10.0 (m) 
Ambient temperature 15.0 (deg C) 

Stability 4.0 
Solar Radiation 300 (W/m^2) 

Humidity 50.0 (%) 
Surface roughness 0.03 (m) 

  
  
Advanced Inputs 
 

Ceiling height 10000.0 (m) 
Upper stability 4.0 

Monin-Obukov length 0.0 (m) 
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Isopleth limits 
General 
 

Description: Dodocane 
Notes:  

Chemical n-DODECANE 
Created On 12.02.2008 13:51:32 
Revised On 12.02.2008 15:41:49 

Averaging time 15.0 (min) 
Evaluate dispersion isopleths at 

height
0.0 (m) 

  
  
Concentration 
 

Label Limit - Concentration 
Low 10.0 (ppm) 

Medium 100.0 (ppm) 
High 1000.0 (ppm) 

  
  
Thermal radiation 
 

Label Thermal radiation 
Low 5000 (W/m^2) 

Medium 15000 (W/m^2) 
High 30000 (W/m^2) 

  
  
SOURCE CHARACTERISTICS 
Thermal Radiation Source - Pool fire 
 

Source geometry Circular Pool 
Total evaporation time 496854.0 (min) 

Pool duration 60.0 (min) 
Pool diameter 4.8 (m) 

Flame diameter with wind drag 12.8 (m) 
Flame diameter 4.8 (m) 
Flame Height 9.4 (m) 
Flame angle 63.0 (deg) 

Area of radiating surface 308.9 (m^2) 
Radiation heat flux 87457 (W/m^2) 

  
  
ISOPLETHS 
 
Evaluate thermal isopleths at height 0.0 (m) 

  
  
Thermal radiation 
 
Thermal radiation Maximum isopleth distance 
 (W/m^2) (m)
5000 24.5 
15000 20.1 
30000 17.0 
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RECEPTOR IMPACT 
Thermal Radiation - Centerline values 
 
Distance Thermal 

radiation 
Thermal dose Thermal load Thermal Probit

 (m)  (W/m^2) (W/m^2 - sec) ((W/m^2)^n - 
sec) 

 (%) 

-23.1 493 1773105 14002700 99.9 
-22.6 511 1838663 14697230 99.9 
-22.1 530 1907924 15440000 99.9 
-21.6 550 1981180 16235450 99.9 
-21.1 572 2058746 17088470 99.9 
-20.5 595 2140975 18004510 99.9 
-20.0 619 2228239 18989560 99.9 
-19.5 645 2320982 20050650 99.9 
-19.0 672 2419678 21195460 99.9 
-18.5 701 2524842 22432520 99.9 
-18.0 733 2637071 23771780 99.9 
-17.4 766 2757027 25224380 99.9 
-16.9 802 2885456 26803110 99.9 
-16.4 840 3023191 28522440 99.9 
-15.9 881 3171179 30399070 99.9 
-15.4 925 3330491 32452160 99.9 
-14.8 973 3502348 34703910 99.9 
-14.3 1024 3688178 37180490 99.9 
-13.8 1080 3889561 39911680 99.9 
-13.3 1141 4108384 42933280 99.9 
-12.8 1207 4346818 46287230 99.9 
-12.2 1280 4607411 50023640 99.9 
-11.7 1359 4893148 54202220 99.9 
-11.2 1447 5207616 58895830 99.9 
-10.7 1543 5555050 64192350 99.9 
-10.2 1650 5940678 70201650 99.9 
-9.7 1770 6370818 77059500 99.9 
-9.1 1904 6853376 84938660 99.9 
-8.6 2055 7398241 94059780 99.9 
-8.1 2227 8018123 104712000 99.9 
-7.6 2425 8729702 117282100 99.9 
-7.1 2654 9555382 132301100 99.9 
-6.5 2924 10526070 150517600 99.9 
-6.0 3246 11686280 173035100 99.9 
-5.5 3640 13103080 201556500 99.9 
-5.0 4134 14883420 238874400 99.9 
-4.5 4781 17213360 289992400 99.9 
-4.0 5682 20453890 364978300 99.9 
-3.4 7066 25437530 488126800 99.9 
-2.9 9583 34498520 732768300 99.9 
-2.4 87457 314845500 13975350000 99.9 
-1.5 87457 314845500 13975350000 99.9 
-0.6 87457 314845500 13975350000 99.9 
0.3 87457 314845500 13975350000 99.9 
1.3 87457 314845500 13975350000 99.9 
2.2 87457 314845500 13975350000 99.9 
3.1 87457 314845500 13975350000 99.9 
4.0 87457 314845500 13975350000 99.9 
4.9 87457 314845500 13975350000 99.9 
5.8 87457 314845500 13975350000 99.9 
6.7 87457 314845500 13975350000 99.9 
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Distance Thermal 
radiation 

Thermal dose Thermal load Thermal Probit

 (m)  (W/m^2) (W/m^2 - sec) ((W/m^2)^n - 
sec) 

 (%) 

7.6 87457 314845500 13975350000 99.9 
8.6 87457 314845500 13975350000 99.9 
9.5 87457 314845500 13975350000 99.9 
10.4 87457 314845500 13975350000 99.9 
10.9 85421 307515100 13543200000 99.9 
11.4 75922 273318100 11573300000 99.9 
11.9 68447 246407500 10079470000 99.9 
12.5 62037 223334200 8841101000 99.9 
13.0 56666 203998800 7835550000 99.9 
13.5 52129 187662700 7010301000 99.9 
14.0 48177 173438900 6310951000 99.9 
14.5 44639 160699500 5700577000 99.9 
15.0 41381 148973200 5152805000 99.9 
15.6 38303 137891900 4648196000 99.9 
16.1 35329 127184200 4173273000 99.9 
16.6 32410 116676000 3719988000 99.9 
17.1 29528 106301500 3285630000 99.9 
17.6 26696 96106620 2872348000 99.9 
18.2 23954 86233700 2485814000 99.9 
18.7 21349 76855190 2132048000 99.9 
19.2 18892 68010610 1811347000 99.9 
19.7 16596 59745170 1523947000 99.9 
20.2 14505 52217750 1273474000 99.9 
20.7 12644 45519440 1060462000 99.9 
21.3 11019 39668460 882727000 99.9 
21.8 9618 34625530 736367500 99.9 
22.3 8421 30316110 616780500 99.9 
22.8 7403 26649890 519389400 99.9 
23.3 6537 23534960 440065500 99.9 
23.9 5802 20885610 375285800 99.9 
24.4 5174 18626230 322155900 99.9 
24.9 4637 16692310 278347900 99.9 
25.4 4175 15029660 242008900 99.9 
25.9 3776 13593470 211676700 99.9 
26.4 3430 12346900 186198600 99.9 
27.0 3128 11259550 164662300 99.9 
27.5 2863 10306570 146347400 99.9 
28.0 2630 9467394 130679200 99.9 
28.5 2424 8725206 117201600 99.9 
29.0 2241 8065922 105545100 99.9 
29.6 2077 7477900 95412540 99.9 
30.1 1931 6951400 86562340 99.9 
30.6 1800 6478277 78797420 99.9 
31.1 1681 6051621 71955100 99.9 
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Brann i liten fangdam 
Pool Fire Characteristics 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
                         Source geometry : Circular Pool 
                  Total evaporation time : 496854.0 (min)  
                           Pool duration : 60.0 (min)  
                           Pool diameter : 4.8 (m)  
           Flame diameter with wind drag : 12.8 (m)  
                          Flame diameter : 4.8 (m)  
                            Flame Height : 9.4 (m)  
                             Flame angle : 63.0 (deg)  
               Area of radiating surface : 308.9 (m^2)  
                     Radiation heat flux : 87457 (W/m^2)  
________________________________________ 
Summary  of Isopleths 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
________________________________________________________________________________ 
Thermal radiation                       Maximum isopleth distance                
W/m^2                                   m                                        
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
5000                                    24.5                                     
15000                                   20.1                                     
30000                                   17.0                                     
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Grafer 

 
 

 



 

 
 
 
Scandpower-gruppen er et internasjonalt konsulentselskap som betjener petroleums-, kjernekraft-, prosess-, 
transport- og energiindustri. 
 
Selskapet ble grunnlagt i 1971 og har nå over 200 høyt kvalifiserte medarbeidere. 
 
Vår ambisjon er å være en foretrukket partner ved identifisering, analyse og styring av risiko relatert til 
- tap av liv og helse 
- skade på miljø 
- materielle tap og skader, herunder skade på utstyr, produksjonstap eller tap av omdømme. 
 
Vi fokuserer på 
- tekniske løsninger 
- organisasjoner og ledelse 
- metoder, verktøy og kompetanse. 
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