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1

INTRODUKSJON

Dette vedlegget dokumenterer beregning av sikkerhetsavstander for brann i typiske tankanlegg for
diesel, fyringsolje og brannfarlig væske kategori 3.

2

BESKRIVELSE AV ANLEGGET

Vurderingen av sikkerhetsavstander dekker små tankanlegg med volum under 1000 m3 og mellomstore
tankanlegg med volum fra 1000 m3 til 3000 m3 .

2.1 Systembeskrivelse
Antall tanker for slike anlegg varierer ifølge DSB fra 1 tank til 10 tanker, forutsatt at man holder tanker
med andre stoffer utenom. Antall tanker synes å variere uavhengig av totalt volum på anlegget, med
unntak for de aller minste anleggene (med volum fra 100 til 300 m3) som gjennomgående kun har en
tank på anlegget.
Brannlaster fra tankfarmen vil kunne beregnes med utgangpunkt i:
•

Stoffenes egenskaper

•

Arealet av oppsamlingsarrangementet rundt tankene

•

Værmessige forhold

Øvrige brannscenarier vil være tilknyttet omlasting av stoffene (kai og bilfylleplass) samt tilhørende
rørledninger til/fra tankfarm.
DSB opplyser at små og mellomstore tankanlegg gjennomgående har en enkel anleggsutforming, men
vil kunne variere mye med hensyn til losserater fra skip til tankfarm og når det gjelder innebygde
sikkerhetsfunksjoner (overfyllingsvern, rørbruddsventiler, nødstoppfunksjoner m.v) og andre barrierer i
anleggene.
Selv om det kan være flere tanker på anlegget, har analysen som utgangspunkt at det kun brenner i ett
oppsamlingsarrangement om gangen.

2.2 Sikkerhetssystemer
Analysen forutsetter oppsamlingsarrangement for tankanlegget, og reflekterer arealet på dette.

3

METODIKK

Utslipp fra tankanlegget er modellert som en sirkelformet væskepøl med samme areal som oppsamlingsarrangementet for tankanlegget.
Med utgangspunkt i en enkel anleggsutforming og stoffenes egenskaper, er det valgt å benytte
konsekvensvurderinger for beregning av sikkerhetsavstander. Dette kan gjøres når det er en unik
hendelse som definerer all risikoeksponering for 3.person, ref. /1/. Hendelsen i dette tilfellet er en
lekkasje som samles opp og fyller anleggets oppsamlingsarrangement og deretter antenner. Disse
sikkerhetsavstandene kan da benyttes fra ytterkant av oppsamlingsarrangementet.
Graderte strålingsintensiteter for konsekvensbaserte hensynssoner er gitt i Retningslinjer for kvantitative
risikovurderinger for anlegg som håndterer farlig stoff, ref. /1/.
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De graderte strålingsintensitetene som definerer de forskjellige sonene er, ref. /1/:
•

Indre sone: 8 kW/m2

•

Midre sone: 5 kW/m2

•

Ytre sone: 1.5 kW/m2

Avstanden til de gitte strålingsnivåene er beregnet med Phast som varmestråling fra en sirkelformet
pølbrann, med areal tilsvarende arealet av oppsamlingsarrangementet. Strålingsavstand er beregnet fra
ytterkant av pølbrannen, dvs. fra ytterkant av oppsamlingsarrangementet.
Strålingsnivåene er beregnet for værklasse 2F.

4

VURDERTE FARER

Vurderingen dekker pølbranner i anleggets oppsamlingsarrangementer, og måler utstrekning av
varmeststråling fra disse brannene.

5

SIKKERHETSAVSTANDER

Dette kapittelet gir sikkerhetsavstander beregnet ut fra risikomodellen for anlegget.
Sikkerhetsavstandene er definert som avstanden til de ulike strålingsintensitetene angitt i kapittel 3.
Sikkerhetsavstanden er beregnet fra ytterkant av oppsamlingsarrangementet.
Oppsamlingsarrangementet er modellert som sirkelformet.
Indre, midtre og ytre sone refererer til DSBs soner med oversikt over hvilke tiltak eller type aktiviteter
og objekter som er tillatt innenfor de forskjellige sonene, /2/
Tabell 1, 2 og 3 viser sikkerhetsavstander for hhv. diesel, fyringsolje og parafin.

Tabell 1 Sikkerhetsavstand tankanlegg for diesel
Parametervariasjon,
areal for

Sikkerhetsavstand (m)
Indre (8 kW/m2)

Midtre (5 kW/m2)

Ytre (1.5kW/m2)

50 m2

28

32

46

75 m2

32

36

52

100 m2

35

40

58

200 m2

42

48

67

400 m2

50

57

81

600 m2

56

67

94

oppsamlingsarrangement
for tankanlegget
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Tabell 2 Sikkerhetsavstand tankanlegg for fyringsolje
Parametervariasjon, areal for
oppsamlingsarrangement for

Sikkerhetsavstand (m)
Indre

Midtre

Ytre

50 m2

31

36

52

75 m2

35

41

59

100 m2

40

45

65

200 m2

47

53

76

400 m2

53

64

90

600 m2

62

74

105

tankanlegget

Tabell 3 Sikkerhetsavstand tankanlegg for brannfarlig væske kat. 3 (parafin)
Parametervariasjon, areal for
oppsamlingsarrangement for

Indre

Midtre

Ytre

50 m2

21

24

37

75 m2

24

28

42

100 m2

26

31

46

200 m2

31

36

54

400 m2

37

43

64

600 m2

42

51

74

tankanlegget

6

Sikkerhetsavstand (m)

RELEVANTE USIKKERHETER

Konsekvensbaserte hensynssoner basert på DSBs retningslinjer og kriterier, ref. /1/, som er beregnet
med strålingsmodeller for pølbranner i Phast, er forventet å gi konservative sikkerhetsavstander. En
brann i diesel, fyringsoljer og brannfarlige væsker vil imidlertid vanligvis skape mye røyk. Selv i store
branner utendørs vil det bli mangel på oksygen til forbrenningen slik at farlige branngasser dannes.
Mulige effekter av røykutvikling er ikke modellert i denne analysen. Beregningene av
sikkerhetsavstander er som nevnt konservative og vil til en viss grad kompensere for effekter av
brannrøyk. Ved en eventuell brann bør man likevel vurdere potensialet for røykspredning som del av
ulykkesberedskapen.
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Om DNV GL
DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har vårt
formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. Vi bistår våre kunder med å forbedre deres virksomhet på en
sikker og bærekraftig måte.
Vi leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare,
datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til
energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er vi også verdensledende
innen sertifisering av ledelsessystemer.
Med høyt utdannede ansatte i 100 land, jobber vi sammen med våre kunder om å gjøre verden sikrere,
smartere og grønnere.

