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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Brødr. Sunde as tilhører Sundegruppen, et multinasjonalt selskap som er ledende 
innen produksjon av Ekspanderbar Polystyren (EPS). Selskapet står selv for 
produksjonen av råstoffet polystyren, som ved hjelp av vanndamp og trykk blir til EPS. 
Virksomheten innebefatter 20 salgs- og produksjonsanlegg i Norge og Europa. Seks av 
anleggene er lokalisert i Norge, hvorav et av disse innerst i Spjelkavikbukta i Ålesund. 
Området der anlegget ligger er regulert til industriområde, og det foreligger allerede en 
godkjent bebyggelsesplan som inkluderer en slik utvidelse 
 
Det foreligger konkrete planer om en utvidelse av produksjonen ved anlegget, og i den 
forbindelse har Scandpower gjennom to tidligere rapporter (ref. /1/ og ref. /2/), vurdert 
risikoforhold vedrørende:  
 
- Utvidet tankkapasitet for pentan og styren 
- Ny polymerfabrikk 
- Økt lagerkapasitet for peroksid 
- Etablering av nye energisentral. 
 
I tilegg har også nylig ”Sikkerhetsrapport for produksjonsanlegget til Brødr. Sunde as i 
henhold til ”Storulykkeforskriften” (ref. /3/), blitt oppdatert. 
 
Siden disse analysene ble gjennomført i henholdsvis månedsskiftet februar/mars og 
tidlig juni, har det blitt gjort videre vurderinger fra Brødr. Sundes side når det gjelder 
valg av tankkonsept, for både pentan og styren. På bakgrunn av den informasjonen 
som foreløpig foreligger har det blitt gjennomført en risikovurdering som tar for seg 
utvidelsen av tankkapasiteten for pentan, med fokus på valg av teknisk løsning. 
Utvidelse av tankkapasitet for styren vil bli behandlet separat i en egen rapport.  
 
Vurderingen er gjort kvalitativt med utgangspunkt i de opplysninger som per dato 
foreligger. Den tar utgangspunkt i tre skisserte alternativer for utforming av den nye 
tanken.  
 

 
1.2 Hensikt 

Hensikten med rapporten er å vurdere mulige uønskede hendelser og konsekvenser av 
disse relatert til to skisserte tankkonsepter og utvidelsen av tankkapasiteten fra 600 m3 
til ca 1.100 m3.  
 
 

1.3 Begrensninger 

Analysen er basert på den informasjonen som foreligger per dags dato samt tidligere 
analyser av eksisterende tank.  
 
Det er kun sett på uønskede hendelser relatert til selve tanken (lagring av pentan). Den 
økte tankkapasiteten vil ikke medføre endringer i selve fylleoperasjonen. Fylleopera-
sjonen er analysert tidligere (ref. /4/), og resultatene fra denne analysen anses gyldige 
også etter utvidelsen. Det samme gjelder forhold vedrørende overføringsledning fra 
tank til prosess. 
 
Utvidelsen av tankkapasiteten for styren vil bli behandlet separat i en egen rapport. 
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1.4 Forutsetninger 

Det forutsettes at tanken designes og bygges i henhold til gjeldende retningslinjer for 
denne typen tanker med tanke på utforming og valg av materialer. Det tas 
utgangspunkt i NS 1544 - ”Vertikale sylindriske tanker av stål for lagring av brannfarlige 
A-, B-, og C-væsker ved internt trykk tilnærmet lik atmosfæretrykk” (ref. /11/). 
 
 

1.5 Forkortelser og definisjoner 

DSB   Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
 
EPS   Ekspanderbar PolyStyren 
 
IDLH   Immidiately Dangerous to Life and Health, angir den maksimale 

konsentrasjon som personer kan flykte fra innen 30 minutter uten 
åndedrettsbeskyttelse og uten at det oppstår flukthindrende 
symptomer (f.eks. alvorlig øyeirritasjon) eller varige mèn 

 
LFL   Lower Flammability Limit (nedre brennbarhetsgrense) 
 
UFL   Upper Flammability Limit (øvre brennbarhetsgrense) 
 
Fareavstand  Innenfor denne avstaden fra lekkasjepunkt forekommer det en fare 

for tennbar gassblanding, varmestråling eller gasskonsentrasjon som 
kan medføre fare for liv og helse. For å få frem risikoen, må 
fareavstanden sees i sammenheng med sannsynligheten for at den 
aktuelle hendelsen inntreffer. 
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2. REGELVERK  

2.1 Generelt 

Forhold som gjelder lagring og håndtering av brannfarlig vare samt væsker og gasser 
under trykk forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Interne miljø- og HMS-relaterte forhold på arbeidsplassen forvaltes av Direktoratet for 
arbeidstilsynet, mens eksterne miljømessige forhold, (utslipp til vann og luft, 
avfallshåndtering ets) forvaltes av Statens forurensningstilsyn (SFT). 
 
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. 
 
Det er virksomhetens ansvar å sørge for at alle krav i lover og forskrifter overholdes. I 
enkelte tilfeller kan det åpnes for å gi dispensasjon fra et krav i en forskrift, men dette 
skjer bare rent unntaksvis og kun etter tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet (normalt 
DSB). For manglende overholdelse av krav gitt i forskrifter som har sitt utspring i et EU-
direktiv, gis det ikke dispensasjon. 
 
Norske forskrifter og spesielt de av nyere dato, er i all hovedsak funksjonsbaserte. 
Dette innebærer at de kravene som stilles primært retter seg mot ivaretakelse av visse 
funksjoner i et system og/ eller en prosess.  
 
Hvordan funksjonene skal/kan ivaretas, utdypes nærmere i veiledningene til de 
respektive forskriftene, men bare til en viss grad gjennom konkrete tallfestede krav. 
Ved å følge veiledningene og de tilhørende tallfestede kravene er man således sikret 
overholdelse av gjeldende regelverk, i den grad det eksisterer direkte målbare krav. 
Der slike krav mangler finnes det ofte tekniske standarder og normer, som supplement 
til lovene og veiledningene. NS og NS-EN er eksempler på slike normer.  
 
Ved avvik fra veiledningene og/ eller ved rene funksjonsbaserte krav må det kunne 
dokumenteres at den aktuelle funksjonen er ivaretatt, noe som typisk gjøres gjennom 
ulike former for analyser eller annen form for dokumentasjon.   
 
Denne måten å utforme lovverket på, der det er opp til virksomheten å dokumentere at 
sikkerheten er tilfredsstillende, blir mer og mer utbredt. Dette kan være verdt å merke 
seg både når det gjelder denne og eventuelle fremtidige utbygginger ved produksjons-
anlegget. 
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2.2 Aktuelt regelverk 

For å gjennomføre en risikovurdering av den planlagte utvidelsen av tankkapasiteten 
for pentan ved produksjonsanlegget til Brødr. Sunde as i Ålesund anses de mest 
relevante lovene å være: 
 
Lover 

 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvern): 
 
- Plan- og bygningsloven. 
 
Forskrifter og veiledninger 

 
- Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 
 
- Forskrift om brannfarlig vare1 
 
- Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff1 
 
- Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
 
- Forskrift om trykkpåkjent utstyr 
 
- Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i 

virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften) 
 
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 
 

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

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

forskrift). 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Utkast til ny forskrift er ute på høring. 
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2.3 Relevante krav og referanseverdier for analysen 

Søknadspliktig mengde 
 
Forskrift om brannfarlig vare (ref. /5/1) angir 6000 liter som maks tillatt lagringsmengde 
med brannfarlig væske klasse A, uten særskilt tillatelse fra DSB.  
 
Oppsamling 
 
Forskrift om brannfarlig vare (ref. /5/1) angir at tank eller tankgruppe med oppbevarings-
kapasitet på mer enn 3 m³ skal være utstyrt med overfyllingsvarsel, og oppsamlekum 
eller annet effektivt oppsamlingsarrangement, med mindre tilsynsmyndigheten finner at 
konsekvensene for omgivelsene ved brann eller eksplosjon etter spill eller lekkasje, er 
små. Oppsamlingsarrangement for A-væske som omfatter flere tanker, skal ha 
kapasitet lik hele det totale rominnhold for den største tanken pluss 10 % av 
rominnholdet for hver av de øvrige tanker. 
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3. ANLEGGS- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 

3.1 Produksjonsanlegget 

Produksjonsanlegget til Brødr. Sunde as i Ålesund består i dag av 5 større bygninger 
samt tankanlegg og kai2. 
 
- Bygning A; Produksjonsbygg polymer, produksjon av råstoffet Sunde EPS, noe 

administrasjon 
- Bygning B; Sunpack (støping av emballasje), ordre- og transportkontor 
- Bygning C; Sundolitt, ekspandering av råstoff, støping og skjæring av isolasjon 
- Bygning D; Lager Sunde EPS, montasje av grunnmurselementer, div. lager av 

handelsvare og maskiner 
- Administrasjonsbygg 
- Tankanlegg og kai. 
 
Det arbeider ca 80 personer ved anlegget. 
 
 

3.2 Eksisterende pentantank  

Pentantanken som benyttes i dag er av typen ”single containement” (enkeltvegget), 
med en kapasitet på 600 m3. Den står plassert i et todelt oppsamlingsbasseng på totalt 
1 352 m2, sammen med tre styrentanker hvorav to på 3500 m3 og en på 1100 m3. 
Pentantaken og styrentankene er atskilt med en betongvegg. Den delen av bassenget 
der pentantanken står plassert utgjør 209 m2, har en høyde på 2,4 m, og en kapasitet 
til å samle opp drøye 80 % av tankens maksimale volum.  
 
De to bassengene er utstyrt med hver sin manuelle dreneringsventil, som normalt står 
åpen for avrenning av regnvann til oljeutskiller. Ved fylling av lagertankene stenges 
ventilene. Lagringstankene er utstyrt med to nivåmålere (nivå høy alarm (tankradar) og 
nivå høy-høy alarm (mekanisk)) som hindrer overfylling av tanken. Alarmsignalet 
overføres direkte til kontrollrom. Pentantanken opereres ved atmosfærisk trykk og er 
utstyrt med avluftingsventil for å hindre overtrykk og flytetak for å hindre avdamping. 
Disse sikkerhetstiltakene forhindrer eksplosjon i tanken. Den fylles fra tankskip med 
tilkobling i bunnen/ved bakkenivå. Mellom pumpe (på skipet) og innførsel til tank sitter 
en trykkregulert ventil som opererer på overtrykk i systemet. Både pumpa, ventilen og 
tilhørende flenser (overføring fra lagringstank til fabrikk) er plassert innenfor 
oppsamlingsbassenget.  
 
Pentantanken og den nærmeste av de tre styrentankene er utstyrt med overrislings-
anlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  Se vedlegg A for oversikt 
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3.3 Ny pentantank 

3.3.1 Generelt 

Den nye pentantanken vil bli plassert på samme sted som den eksisterende3. Som 
nevnt innledningsvis skal kapasiteten utvides fra 600 m3 til 1100 m3. Det er vurdert to 
ulike tankkonsepter. Disse er beskrevet i avsnittene nedenfor. 
 
 

3.3.2 Alternativ 1 - Enkeltvegget tank (single containment) med oppsamlingsbasseng  

Rent teknisk innebærer dette alternativet en ren videreføring av dagens konsept. Den 
nye tanken vil (se eksempel i vedlegg B – uten stålkappe) få en diameter på 11 m og 
en høyde på 13 m. Det planlegges å beholde eksisterende oppsamlingsbasseng. For å 
oppnå en oppsamlingskapasitet på 100%, 1100 m3, må høyden på eksisterende 
oppsamlingsbasseng økes til ca 5,3 m eventuelt kan arealet på oppsamlingsbassenget 
økes.  
 
 

3.3.3 Alternativ 2 - Enkeltvegget tank (single containment) med omsluttende stålkappe 

Dette alternativet innebærer en tilnærmet videreføring av dagens konsept, med det 
unntak at det bygges en stålkappe utenpå selve tanken (se vedlegg B), som da vil 
fungere som oppsamlingsbasseng for væsken ved en evt. lekkasje eller brudd på selve 
tanken. Kapasiteten/volumet på stålkappen vil bli på ca 1260 m3, noe som innebærer 
at den vil kunne samle opp hele den lagrede pentanmengden. Alt teknisk utstyr i 
forbindelse med tilkobling inn mot tanken, dvs. pumpe, stengeventil og flenser vil bli 
plassert på utsiden av stålkappen, men innenfor eksisterende oppsamlingsbasseng 
som planlegges beholdt slik det står i dag med en kapasitet på ca 500 m3. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Se vedlegg A 
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4. FAREIDENTIFIKASJON 

4.1 Uønskede hendelser 

4.1.1 Brudd 

Alternativ 1, enkeltvegget tank med oppsamlingsbasseng; Tankbrudd kan medføre at 
all pentan i tanken renner ut i oppsamlingsbassenget. Det forutsettes her at 
oppsamlingsbassenget utvides4 slik at det oppnår en oppsamlingskapasitet på 100% 
av tankinnholdet. Ved tilstedeværelse av en tennkilde antennes lekkasjen, gitt tennbar 
blanding av pentan/luft, og det oppstår en brann. Brannen vil medføre en varmestråling 
som igjen kan medføre brannskader på personell og utstyr innenfor en gitt radius (se 
beregninger i kapittel 6.3). Dersom lekkasjen ikke antennes vil det dannes en gassky 
som kan medføre helsemessig ubehag eller antennes dersom den når en tennkilde. 
Pentan er ikke akutt giftig, men det har en IDLH verdi på 1500 ppm.  
 
Alternativ 2, enkeltvegget tank med omsluttende stålkappe; Tankbrudd kan medføre 
at all pentan i tanken renner ut og fanges opp av den omsluttende stålkappa. 
Stålkappa er planlagt dimensjonert med et volum på ca 1260 m3. Ved tilstedeværelse 
av en tennkilde, antennes lekkasjen, gitt tennbar blanding av pentan/luft, og det 
oppstår en brann. Brannen vil medføre en varmestråling som igjen kan medføre 
brannskader på personell og utstyr innenfor en gitt radius (se beregninger i kapittel 6.3). 
Dersom lekkasjen ikke antennes vil det dannes en gassky som kan medføre 
helsemessig ubehag eller antennes dersom den når en tennkilde. Pentan er ikke akutt 
giftig, men det har en IDLH verdi på 1500 ppm. 
 
Lagringstanken med stålkappa er planlagt å installeres i det eksisterende 
oppsamlingsbassenget. Det betyr at stålkappen får et mindre overflateareal (133 m2) 
enn det eksisterende bassenget (209 m2) og en lekkasje vil medføre kortere 
fareavstander enn alternativ 1 grunnet mindre avdampingsoverflate. Høyden på 
stålkappa vil ved en evt. brann medføre at flammen kommer høyere og 
brannbelastningen/varmestrålingen på Elegantegården vil derfor bli redusert.    
 
 

4.1.2 Lekkasjer fra prosessutstyr 

Utstyr tilknyttet lagringstanken, dvs. pumpe, stengingsventil, flenser er typiske 
lekkasjepunkter i forbindelse med lagring av pentan5. Innløp og utløp fra tanken er 
designet i bunnen av tanken. Uavhengig av hvilket tankalternativ som velges vil disse 
lekkasjepunktene ligge innenfor dagens oppsamlingsbasseng i betong. Det betyr at 
mindre lekkasjer fra de nevnte lekkasjepunktene vil samles opp.  
 
Som nevnt i kapittel 3.2 er det etablert alarmsystemer på oljeutskilleren tilknyttet 
oppsamlingsbassenget. Disse vil detektere en evt. pentanlekkasje og sende ut signal til 
kontrollrom eller evt. Vakthavende operatør. Operatøren vil da kunne igangsette 
nødvendige tiltak før det utvikles til en stor lekkasje.    
 
I tillegg eksisterer det og vil fortsatt eksistere drift og vedlikeholdsrutiner som sørger for 
jevnlig inspeksjon av utstyr og anlegget i sin helhet.  
 

 
                                                 
4  Alternativ 1a: utvidelse til et areal på 670 m2 og en høyde på ca 1,5 – 2 m 
 Alternativ 1b: bygger på eksisterende oppsamlingsbasseng slik at det blir høyere (ca 5,3 m)  
5  Koblingen videre inn mot prosess/fabrikken er ikke tatt med i denne vurderingen men antas tilsvarende som 

ved dagens løsning. 
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4.1.3 Brann i tilstøtende områder 

Da lagringstanken er plassert på kaia uten bygninger i umiddelbar nærhet er det kun 
en eventuell brann i styrentanken ved siden av eller en antent lekkasje i oppsamlings-
bassenget som kan medføre strålevarme som kan skade pentantanken. Styrentanken 
ved siden av og pentantanken er utstyrt med overrislingsanlegg som vil redusere 
varmebelastningen på tanken. I tillegg vil Brødr. Sundes eget industrivern og det lokale 
brannvesenet kunne bidra med ekstern kjøling av lagringstanken. Stålkappen i 
tankalternativ 2 vil gi økt beskyttelse mot strålevarmen.    
 
 

4.1.4 Eksplosjon 

Interne eksplosjoner i lagertanken vil kunne forekomme, men dette er hendelser med 
ekstremt lav sannsynlighet, statistisk anslås det 1 hendelse per 1,7 millioner år, (ref 
/10/).  
 
Interne eksplosjoner kan forekomme hvis væske fordamper inn i det luftfylte 
gassrommet over flytetaket pga. utette pakninger. Slike utettheter vil alltid kunne 
oppstå, spesielt langs omkretsen av flytetaket og rundt gjennomføringen av peilestaven. 
Konsentrasjonen av pentan i luften vil være størst nær utetthetene og lokalt/i 
avgrensede områder vil den kunne nå opp til LEL (lower explosion limit). På den 
eksisterende tanken finnes det ingen overvåking av gasskonsentrasjonen i rommet 
over flytetaket. Sikkerheten beror på det faktum at det ikke finnes noen tennkilder. Det 
finnes lite instrumentering eller elektrisk utstyr der, og det som finnes er godkjent for 
bruk i eksplosjonsfarlig området. Det er heller ikke noen kilder for elektrostatisk 
opplading med påfølgende gnistdanning. Tilførsel av væske til tankene foregår via 
bunnfylling, dvs. uten mulighet for ”splashing”, i tillegg er selve tanken jordet. Det er 
planlagt for bunnfylling på den nye tanken, samt jording, uavhengig av valgt løsning.  
 
Det verste scenarioet i tilfelle en innvendig eksplosjon, hvis en slik skulle forekomme, 
er en nesten tom tank med støkiometrisk luft/gass blanding i hele volumet. En slik 
eksplosjon vil føre til revning av tanken og utstrømning av restvæsken til oppsamlings-
bassenget, med påfølgende poolbrann. Fareavstander for poolbrann er beregnet i to av 
de tre ovennevnte Scandpower, rapportene (ref. /1/ og ref. /3/).  
 
Når det gjelder risikobidraget fra denne typen hendelser antas det å være liten forskjell 
mellom de to tankkonseptene. Det anses således lite sannsynlig at stålkappen skissert 
i alternativ nr.2 vil være dimensjonert for å tåle en evt. eksplosjon inne i selve tanken. 
Det antas heller ikke at risikoen vil øke nevneverdig i forhold til dagens løsning. Dette 
da dagens oppsamlingsbasseng skal beholdes og en evt. poolbrann således vil gi 
tilsvarende fareavstander.   
 
En evt. eksplosjon vil også føre til en trykkbølge som vil kunne skade bygninger og 
utstyr i nærheten. Dette vil typisk kunne inkludere styrentankene. Det er ikke gjort noen 
nærmere vurdering av et slikt scenario, men en større tank vil innebære et større 
potensielt volum med eksplosjonsfarlig konsentrasjon noe som vil gi høyere trykk og en 
evt. kraftigere eksplosjon  
 
Mennesker tåler forholdsvis høye trykkbølger som sådan (1 % dødelighet ved 1 barg, 
90% tromhinneskade ved 0,84 barg, terskel for tromhinneskade 0,3 barg), men skader 
fra flygende gjenstander (missiler) er en større fare.  
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4.2 Fareavstander 

Tidligere risikovurderinger Scandpower har gjennomført for Brødr. Sunde as (ref. /1/ og 
ref. /3/) inneholder beregnede fareavstander ved lekkasje av pentan (tankbrudd) med 
og uten umiddelbar antenning av lekkasjen. Beregnede fareavstander for den nye 
lagringstanken er oppsummert i kapittel 6.3.  
 
For å utføre slike beregninger legges det inn en rekke forutsetninger som er 
avgjørende for resultatet. Tankstørrelse, vindstyrke og overflatearealet på opp-
samlingsbassenget er typiske parametere som har betydning for fareavstandene.  
 
Det er viktig å merke seg at vurderingene som er gjort i disse beregningene er 
konservative da det er tatt utgangspunkt i ”worst case” scenario, det vil si tankbrudd 
hvor all pentan i tanken renner ut i oppsamlingsbassenget. 
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5. RISIKOVURDERING 

De identifiserte hendelsene er vurdert med hensyn på sannsynlighet og konsekvens. 
Akseptkriteriene for sannsynlighet og konsekvens er gitt i Tabell 5.1 og Tabell 5.2. 
Risiko defineres som sannsynlighet multiplisert med konsekvens, og risikonivået blir da 
som illustrert i Figur 5.1 
 
 
 
Tabell 5.1: Sannsynlighetsklassifisering 
Nr. Sannsynlighetsklassifisering  Forklaring  
1 Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn pr. 100 år 
2 Mindre sannsynlig 1 hendelse pr. 100 år eller oftere  
3 Sannsynlig 1 hendelse pr 10 år eller oftere 
4 Meget sannsynlig 1 hendelse pr. år elle oftere  
5 Svært sannsynlig 10 hendelser pr. år eller oftere  

 
 
Tabell 5.2: Konsekvensklassifisering – Personskade 
Nr. Konsekvens Definisjon 
1 Ubetydelig personskade Førstehjelpsskade uten fravær 
2 Mindre alvorlig personskade Skade som krever enkel behandling, fravær < 3 

dager 
3 Betydelig personskade Alvorlig skade som krever omfattende behandling, 

fravær > 3 dager 
4 Alvorlig personskade Kan resultere i død/ mulig varig mén 
5 Svært alvorlig personskade Kan resultere i mange døde 

 
 
Risikomatrise 
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4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 Konsekvens 

 
Figur 5.1: Risikomatrise 
 
 
Tabell 5.3: Risikokategorier 
 Akseptabelt risikonivå 
 Mulige risikoreduserende tiltak skal identifiseres og implementeres 

dersom det er hensiktsmessig i forhold til en kost/nyttebetraktning 
 Uakseptabelt risikonivå. Risikoreduserende tiltak må implementeres 
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Tabell 5.4: Risikovurdering av scenarier som kan medføre storulykke 
Tankalternativ Begrunnelse 

frekvensklasse 
 

Frekvens-
klasse 

Begrunnelse 
konsekvensklasse 

Konsekvens-
klasse 

Risikonivå 

Tankbrudd pentan uten umiddelbar antenning medfører spredning av tennbar og helseskadelig gassky 
1 

Enkeltvegget 
tank med 
oppsamlings-
basseng i 
betong 

Tanken er beskyttet av et 
oppsamlingsbasseng i betong 
 
Oljeutskiller med alarm vil gi tidlig varsel om 
lekkasje i betongbassenget 
 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av 
tank 

2 

Oppsamlingsbassenget har et stort 
overflateareal (209 m2) som vil medføre 
lengre fareavstander enn de øvrige 
alternativene 
 
Restriksjoner mot åpen ild på 
fabrikkområdet 

2 4 

2 
Enkeltvegget 
tank med 
stålkappe 

Tanken er omgitt av en stålkappe som 
samler opp pentanlekkasjen 
 
Tanken og stålkappen er omgitt av et 
oppsamlingsbasseng i betong 
 
Oljeutskiller med alarm vil gi tidlig varsel om 
lekkasje i betongbassenget 
 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av 
tank 

2 

Oppsamlingsbassenget har et mindre 
overflateareal (133 m2) enn alternativ 1 som 
medfører reduserte fareavstander 
 
Restriksjoner mot åpen ild på 
fabrikkområdet 2 4 

Tankbrudd pentan med umiddelbar antenning medfører varmestråling 
1 

Enkeltvegget 
tank med 
oppsamlings-
basseng i 
betong 

Tanken er beskyttet av oppsamlingsbasseng 
som er av betong. Tilstedeværelse av en 
tennkilde kan medføre antenning av 
lekkasjen 
Oljeutskiller med alarm vil gi tidlig varsel om 
lekkasje i betongbassenget 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av 
tank 

2 

Tanken er utstyrt med overrislingsanlegg. 
Vil også kunne kjøles ned med skum og/ 
eller vannkanon. 
Forsterket brannvern 
Beredskapsopplæring av de ansatte 
Restriksjoner mot åpen ild på 
fabrikkområdet 

1 2 
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Tankalternativ Begrunnelse 
frekvensklasse 

 

Frekvens-
klasse 

Begrunnelse 
konsekvensklasse 

Konsekvens-
klasse 

Risikonivå 

2 
Enkeltvegget 
tank med 
stålkappe 

Tanken er omgitt av en stålkappe som 
samler opp pentanlekkasjen. Tilstedeværelse 
av en tennkilde kan medføre antenning av 
lekkasjen 
Tanken og stålkappen er omgitt av et 
oppsamlingsbasseng i betong 
Oljeutskiller med alarm vil gi tidlig varsel om 
lekkasje i betongbassenget 
Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av 
tank 

2 

Tanken er utstyrt med overrislingsanlegg. 
Vil også kunne kjøles ned med skum og/ 
eller vannkanon. 
Forsterket brannvern 
Beredskapsopplæring av de ansatte 
Restriksjoner mot åpen ild på 
fabrikkområdet 

1 2 
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6. KONSEKVENSER 

De ulike utviklingsmulighetene for en lekkasje kan fremstilles skjematisk i et 
hendelsestre som vist i Figur 6.1. 
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Figur 6.1: Hendelsestre som viser mulige konsekvenser av en lekkasje 

  
 

6.1 Fatalitetskriterier 

I denne risikovurderingen beregnes det fareavstander til tre utvalgte varmefluksnivåer 
(5, 15, 20 kW/m2) i tilfelle antente lekkasjer, eller til visse gasskonsentrasjoner (1/2 
LFL, LFL og IDLH) i tilfelle forsinket antenning av lekkasjer. For å kunne si noe om 
risiko for personell, 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, eller 
- gasskonsentrasjoner ≥ LFL, gitt antenning 
 
vil bli dødelig eksponert. Strengt tatt er det varmedosen (fluks4/3 x eksponeringstid) som 
bestemmer skaden. Antagelsen om dødelig eksponering ved antenning av gassky er 
en forenkling, da sannsynligheten før dødelig eksponering ikke nødvendigvis er 100 % 
for alle personer innenfor LFL området og null rett utenfor. Overgangen er mer gradvis. 
Når det gjelder IDLH-konsentrasjonen, vil denne ikke medføre dødelig eksponering da 
pentan er klassifisert som helseskadelig og IKKE giftig.   
 
En oversikt over konsekvenser for personell ved aktuelle varmefluksnivåer er gitt i 
Tabell 6.1. 
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Tabell 6.1: Konsekvenser for personell ved aktuelle varmefluksnivåer, (ref /6/, ref/7, 
ref/8)  

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 
 
 

6.2 Retningsfaktor 

Fareavstandene er beregnet for en bestemt vindhastighet og vindretning. De 
sannsynlige fareavstandene er avhengig av hvilken retning vinden blåser. Vertikale 
flammer bøyes av vinden slik at varmefluksen på bakkenivå er størst under flammen, 
mens, uantent gass drives lengst i vindretningen. Dette medfører at isoplettene på 
bakkenivå ikke er sirkelformet, men mer elliptiske. Ved beregning av risikoverdiene i en 
bestemt avstand må det derfor tas hensyn til at et gitt punkt bare blir eksponert dersom 
vinden blåser i denne retningen. Når vindrosen for en bestemt lokalisering er kjent, er 
det mulig å ta hensyn til sannsynlighetsfordelingen for de ulike vindretninger. Dette kan 
resultere i ikke-sirkelformede isoriskkurver. 
 
For Brødr. Sundes anlegg er dominerende vindretning syd-vest. Det betyr at området 
nord-øst for tankparken statistisk sett har størst sannsynlighet for å bli berørt av en 
lekkasje som medfører spredning av gassky.  
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6.3 Konsekvensberegninger 

Simuleringsverktøyet Trace 9.0 (ref. / 9 /) er benyttet til konsekvensberegningene. 
Beregningene tar utgangspunkt i en tidligere rapport (ref. /1/) Forutsetningene for 
beregningene er gitt i Tabell 6.2. 
 
 
Tabell 6.2: Pentan, verdier benyttet i konsekvensberegningene 
Forklaring Verdi 

Omgivelsestemperatur 15 oC 
Tanktemperatur 15 oC 
Areal fangdam 670 m2, 209 m2, 155 m2 
Underlag Betong, flatt 
Vindhastighet 5 m/s 
Utslippsmengde 700 tonn (1108 m3) 
½ LFL 7 000 ppm 
LFL 14 000 ppm 
UFL 78 000 ppm 
IDLH-verdi 1 500 ppm 
Ref. verdi for varmefluks 1   5 kW/m2 

Ref. verdi for varmefluks 2 15 kW/m2 

Ref. verdi for varmefluks 3 20 kW/m2 

 
 
Tankbrudd pentan med spredning av brennbar gassky/IDLH-verdi 
 
Utslippet er modellert som "catastrophic", det vil si at all pentan i tanken renner ut i 
oppsamlingsbassenget, men antenner ikke. Den beregnede utstrekningen av brennbar 
gassky/IDLH-verdi er gitt i Tabell 6.3. 

 
 

Tankbrudd pentan med umiddelbar antenning: 
 
Utslippet er modellert som "catastrophic", det vil si at all pentan i tanken renner ut i 
oppsamlingsbassenget og antenner umiddelbart. Den beregnede avstanden til de 
definerte varmefluksnivåene er gitt i Tabell 6.3. 
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Tabell 6.3: Maksimal avstand til brennbarhetsgrenser/sky med konsentrasjon lik IDLH-
verdi samt varmefluksnivåer 

Konsentrasjon 
(%) 

Utstrekning konsentrasjon(m) 
 

Varmefluks  
(kW/m2)  

Utstrekning  
varmefluks  

(m) Areal oppsamlingsbasseng  
6706 m2 2097 m2 1338 m2 

½ LFL (0,7) 70 38 33 5 73 
LFL (1,4) 42 25 22 15 31 

IDLH (0,15) 200 103 88 20 21 
 
 
Fareavstandene ved en evt. brann endres lite ved endring av overflatearealet på 
oppsamlingsbassenget så denne beregningen er derfor kun gjort for et overflateareal 
på 670 m2.  
 
De beregnede fareavstandene er skissert i Vedlegg C. 
 
 

6.4 Vurdering 

Beregningene oppsummert i Tabell 6.3 ovenfor viser at de beregnede fareavstandene 
ved spredning av gassky avhenger av arealet på oppsamlingsbassenget. Da all 
bebyggelse ligger mer enn 200 meter fra lagringstanken, vil ikke den nye tanken 
medføre en økt risiko for 3. person. Det vil si personer som ikke arbeider eller 
oppholder seg inne på fabrikkområdet. Deler av Elegantegården ligger innenfor de 
beregnede fareavstandene, men dette er en del av industriområdet og ikke et 
boligområde.  De beregnede fareavstandene blir relativt korte til tross for det store 
utslippet da kokepunktet til pentan er høyere enn lufttemperaturen (36 oC). Det betyr ar 
fordampningsprosessen er tidkrevende, dersom det ikke er en ekstern varmekilde som 
varmer opp et evt. utslipp (slik at temperaturen på væskene overstiger kokepunktet). 
Hendelsen med tankbrudd som er modellert i denne rapporten inntreffer svært sjelden. 
Olje og gassindustrien opererer med en sannsynlighet for tankbrudd på 6,55x10-4 per 
år, det vil si en hendelse per 1527 år (ref. /10/).  
 
Det er i tillegg viktig å merke seg at pentan er klassifisert som helseskadelig og ikke 
akutt giftig som betyr at gassen kan medføre irritasjon i luftveiene og IKKE død.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Tankalternativ1; bygger nytt oppsamlingsbasseng med et areal på 670 m2 og en høyde på ca 1,5 – 2 m 
7  Tankalternativ1; bygger på eksisterende oppsamlingsbasseng i høyden , ny høyde ca 5,3 m  
8  Tankalternativ 2 
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7. OPPSUMMERING 

Scandpower har gjennomført en kvalitativ risikovurdering av utvidelsen av 
tankkapasiteten for pentan fra 600 m3 til 1100 m3 ved produksjonsanlegget til Brødr. 
Sunde as i Ålesund.  
 
De beregningene som er gjort viser at risikoen for beboere i nærområdet til Brødr. 
Sunde ikke øker selv om eksisterende lagringstank for pentan erstattes med en ny og 
større tank. Den nye lagringstanken kan tvert imot bidra til å redusere fareavstanden 
ved et eventuelt tankbrudd avhengig av hvilket tankalternativ som velges. En ny tank 
med nye sikkerhetssystemer vil også bidra til å redusere sannsynligheten for at en 
lekkasje skal oppstå. Det forutsettes at lekkasjepunktene i forbindelse med fylling/ 
tømming av tanken plasseres innenfor det eksisterende oppsamlingsbassenget og at 
lagringstanken bygges i henhold til NS 1544 ”Vertikale sylindriske tanker av stål for 
lagring av brannfarlige A-, B- og C-væsker ved internt trykk tilnærmet lik atmosfære-
trykk” (ref. /11/).  
     
Vurderingen har tatt utgangspunkt i to alternative tankkonsepter, samt tidligere 
vurderinger av eksisterende tank; 

  
 Alternativ 1, enkeltvegget tank med oppsamlingsbasseng; Dersom dette alternativet 

velges, må det eksisterende oppsamlingsbassenget utvides slik at det oppnår en 
kapasitet på 100% av tankinnholdet. Utvidelsen kan gjøres ved å øke høyden på det 
eksisterende bassenget eller bygge et nytt med større overflateareal. Det vil 
sannsynligvis by på store utfordringer å få oppsamlingsbassenget tett dersom man 
bygger på det eksisterende. Det bør derfor vurderes om det i dette tilfellet bør bygges 
et nytt oppsamlingsbasseng for å øke sikkerheten. Som vist i Tabell 6.3, vil et høyt 
basseng med lite overflateareal (f.eks. 209 m2) medføre kortere fareavstander enn et 
lavt basseng med større overflateareal (f.eks. 670 m2)  

 
 Alternativ 2, enkeltvegget tank med omsluttende stålkappe; Den omsluttende 

stålkappen i dette alternativet vil samle opp en eventuell pentanlekkasje. Fordelen med 
dette alternativet fremfor alternativ 1 er at arealet på oppsamlingsbassenget reduseres 
til mindre enn 133 m2 noe som igjen reduserer fareavstanden ved en uantent lekkasje. 
Høyden på stålkappen vil også medføre at flammen kommer høyere og 
brannbelastningen på Elegantegården vil derfor bli redusert i forhold til alternativ 1. I 
tillegg er det planlagt å sette tanken med stålkappen i det eksisterende oppsamlings-
bassenget. Da det er en detektor i oljeutskilleren tilknyttet oppsamlingsbassenget vil en 
eventuell lekkasje fra ventil, flenser etc. oppdages tidlig slik at store lekkasjer unngås. 
Det vil også være mulig å installere en ”sniffer” inne i stålkappen som melder fra ved en 
eventuell lekkasje fra lagringstanken. Det bør installeres en kum eller lignende for 
drenering av regnvann i stålkappen som kobles til eksisterende oljeutskiller. 
Oljeutskilleren er utstyrt med alarm som sender signal til kontrollrom ved evt. lekkasje 
av styren eller pentan. 
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 Felles sikkerhetstiltak for begge tankalternativene: 
 

- Brødr. Sunde ønsker å beholde dagens løsning med overrislingsanlegg på 
pentantanken, samt overrisling av nærmeste styrentank9 

- Det eksisterer alarmsystemer (jmfr. kapittel 3.2) med tanke på evt. lekkasje i de 
mest sannsynlige lekkasjepunktene inn mot tanken, dvs. pumpe, ventil og flenser, 
samt for selve tanken. Systemet vil bli videreført, uavhengig av valgt løsning 

- Det bør vurderes å installere en automatisk eller fjernstyrt ventil i tilknytning til 
selve tanken, som tåler en evt. brann i oppsamlingsbassenget. 

 
  Det er viktig å merke seg at det i denne analysen kun er sett på tankbrudd som er 

den verst tenkelige hendelsen i forbindelse med pentantanken. I risikoanalyser av 
denne typen er det normalt å se på risikoen i forbindelse med hendelser som mindre 
lekkasjer fra ventiler, flenser og slanger da tankbrudd ved nye tanker antas som 
ekstremt usannsynlig. Når det gjelder pentan som har høyere kokepunkt enn 
lufttemperaturen er det ikke mulig å regne på slike små lekkasjer. Sannsynligheten for 
tankbrudd som er benyttet i denne rapporten er konservativ da den er for trykksatte 
tanker og ikke tanker som denne som opereres ved atmosfærisk trykk. Dette betyr at 
beregningsgrunnlaget for denne rapporten er konservativt. Med konservativt menes 
at det er lagt inn store sikkehetsmarginer i beregningene. De beregnede fare-
avstander vil derfor med stor sannsynlighet være mindre enn det som er oppgitt i 
rapporten.    

 
 

7.1 Risikosammenligning 

Alle aktiviteter vi bedriver medfører en viss risiko for skader eller dødsfall. Noen typer 
aktiviteter er forbundet med høyere risiko enn andre som for eksempel å kjøre 
motorsykkel eller bedrive ekstrem sport. Risikoen ved å bo i nærheten av Brødr. 
Sundes produksjonsanlegg kontra andre hverdagslige aktiviteter er illustrert i Figur 7.1. 
 
 

                                                 
9  Denne tanken med en kapasitet på 1100 m3, er også tenkt erstattet med en større tank på 3500 m3. 

Utvidelsen av tankkapasiteten vil bli vurdert i en separat analyse. 
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Figur 7.1: Risiko forbundet med ulike samfunnsaktiviteter 
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8. KONKLUSJON 

Med utgangspunkt i fareidentifikasjonen i kapittel 4 og konsekvensberegningene i 
kapittel 6 kan det konkluderes med at begge tankalternativene er innenfor et 
akseptabelt risikonivå da de ikke vil medføre økt risiko for 3. Person.  
 
Selv om begge alternativene er innenfor et akseptabelt risikonivå, kan det konkluderes 
med at tankalternativ 2 /enkeltvegget tank med omsluttende stålkappe) vil medføre de 
korteste fareavstandene og lavest brannbelastning på Elegantegården. Den 
omsluttende stålkappa vil også fungere som en ekstra beskyttelse av tanken ved en 
eventuell ekstern brann. Dersom tankalternativ 2 velges er det viktig å etablere 
prosedyrer for regelmessig inspeksjon av tanken og tilhørende utstyr da korrosjon og 
andre skader ikke oppdages ved daglig drift grunnet den omsluttende stålkappa.  
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OMRÅDEOVERSIKT 

  



Pentantank



 
VEDLEGG B 

 
 SKISSE AV TANK 

  





 
VEDLEGG C 

 
         OMRÅDEOVERSIKT MED FAREAVSTANDER 



IDLH = 670 m2
IDLH = 209 m2
IDLH = 155 m2
LFL =  670 m2
LFL =  209 m2
LFL =  155 m2
Varmefluks 15kw/m2 (poolbrann)



 

 
 
 
 
 
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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