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Ord- og begrepsliste
Ord / Begrep

Betydning / Definisjon

Effekt

Brannens energifrigjøring per sekund. Oppgis i watt, kilowatt eller Mega-watt.
Angir grad av stråling fra et materiale.1
Brennende partikler eller gjenstander fra en brann som
transporteres i luften eller faller ned og kan antenne
brennbare materialer.1
Mål for hvor fort forkullingen brer seg innover i trevirket.1
Noe som sveller opp når eksponert for varme.
Meget stor brann som har en flammefront bestående av flere
bygninger eller bredt skogsområde, og som beveger seg fort
og går over naturlige eller skapte branngater som veier o.l.1
Forbrent masse per tidsenhet. Oppgis i [kg/s]. 1
Ny brann startet ved flyvebrann utenfor området til den
opprinnelige brannen.1
Irreversibel kjemisk spaltning av et materiale under
påvirkning av varme.1
Underbygg for takutstikk.2
I denne rapporten: Alt utstyr og materiell nødvendig for
gjennomføring av test
Forbrenning i et fast materiale uten flamme og uten
utsendelse av lys fra forbrenningssonen.1

Emissivitet
Flyvebrann
Forkullingshastighet
Intumescent
Konflagrasjon
Massetapsrate
Punktbrann
Pyrolyse
Raftekasse
Testoppsett
Ulmebrann

1
2

Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) www.kbt.no
Store Norske Leksikon (SNL) www.snl.no

Symboler
Symbol Beskrivelse
𝜀
∆𝐻𝑐
𝑚̇
𝑄̇
𝜎
𝑇
𝑡
𝜒

Enhet

(Gresk: Epsilon) Emissivitet
[-]
Total forbrenningsvarme
[kJ/kg]
Massefluks
[kg/s]
Energiproduksjon
[kW]
(Gresk: Sigma) Stefan-Boltzmanns konstant. Verdi:
[W/(m2∙K4)]
5,67∙10-8
Temperatur
[K] eller [°C]
Tid
[s]
(Gresk: Chi) Forbrenningseffektivitet
[-]

v

Sammendrag
Arkos AS har utviklet et stativ i galvanisert stål til å plassere avfallsdunker i. Stativet
sikrer at både avfallsdunkene og lokket holder seg på plass.
På forespørsel fra Arkos AS er det utført forsøk med brann i 140-liters avfallsdunker
ved Høgskulen på Vestlandet med formål om å dokumentere følgende
problemstillinger:
1.
2.
3.
4.

Hvordan oppfører en brann seg i en avfallsdunk?
Kveles brannen når stativet holder lokket til avfallsdunken igjen?
Hvilke avstander sprer brann seg fra avfallsdunker?
Måle varmestråling fra brann i avfallsdunk fra forskjellige avstander.

Rapporten beskriver flere utfordringer med brann i avfallsdunker:





I 2017 rykket norsk brannvesen ut til 465 branner i avfallsdunker.
Brannspredning til hus er et særdeles stort problem når avfallsdunker er
plassert helt inntil en husvegg. Spredning til hulrom bak kledning, gjennom
friskluft0sventiler og takutstikk kan føre til vanskelige slokkeforhold for
brannvesen.
Det vises eksempler av svært uheldig plassering av avfallsdunker.

Forsøkene som er utført ved HVL viser at stativet ikke har noen merkbar effekt på
brannforløpet sammenlignet med branner i avfallsdunker uten stativet. Videre er det
liten forskjell mellom branner med lokket igjen og åpnet lokk, her er det plasten i
avfallsdunken som er avgjørende for brannforløpet.
Resultatene indikerer en maksimal brannstørrelse i størrelsesorden av 1-1.5 MW.
Måling av varmestråling indikerer at over 2.5 m vil være en trygg avstand med tanke
på brannsmitte ved stråling fra en avfallsdunk mot husvegg. Brannforløp med flere
avfallsdunker er ikke gjennomført pr. i dag ved HVL. For å undersøke fare for
brannsmitte med flere avfallsdunker må det gjennomføres flere forsøk, ev. bruke Norsk
brannvernforenings anbefaling med en minimum avstand 4 meter mellom avfallsdunk
og husvegg.
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1 Innledning
Denne rapporten er utført av Høgskulen på Vestlandet våren 2018 på vegne av
oppdragsgiver Arkos AS. Arkos har utviklet et stativ i galvanisert stål til å plassere
avfallsdunker i. Stativet sikrer at både avfallsdunkene og lokket holder seg på plass, se
figur 1.1.
Arkos ønsker å dokumentere, ved hjelp av målinger ved forsøk, følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Hvordan oppfører en brann seg i en avfallsdunk?
Kveles brannen når stativet holder lokket til avfallsdunken igjen?
Hvilke avstander sprer brann seg fra avfallsdunker?
Måle varmestråling fra brann i avfallsdunk fra forskjellige avstander.

Det ble derfor utført fullskala brannforsøk ved høyskolens brannhall for å
dokumentere de gitte punktene ved brann i avfallsdunker.

Figur 1.1 Stativet™ - Utviklet av Arkos AS. Kilde: Arkos
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1.1 Brann i avfallsdunker
Ifølge statistikk fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) rykket brannvesenet
i Norge ut til 465 branner i avfallsdunker i 2017. Ifølge Norsk brannvernforening er ca.
60 % av brannene i avfallsbeholdere påsatt [1]. Andre brannårsaker kan være aske,
kluter med white-sprit og andre stoffer som kan selvantenne og starte ulmebranner.
Både forsikringsselskap og brannvesen har gått ut i media og bedt om at avfallsdunker
ikke plasseres inntil husvegger, eksemplifisert i figur 1.3.

Figur 1.2 Venstre: Faksimile av artikkel på dinside.no i 2011. Høyre: Faksimile av artikkel på
nrk.no i 2015

1.1.1 Anbefalinger fra Norsk brannvernforening
Norsk brannvernforening har utviklet en temaveiledning for avfallsdunker og
containere [2]. De deler inn i tre kategorier:
1. Mindre avfallsbeholdere:
Mindre beholdere i plast eller metall – Volum under 180 liter.
2. Avfallsbeholder:
Ofte utført i plast med lokk. Volum fra 180 liter til 1200 liter.
3. Containere:
Beholdere utført i metall med eller uten lokk. Volum over 1200 liter.
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Hvis ikke andre forebyggende tiltak utføres oppgir de følgende anbefalinger for sikker
avstand [2]:


Mindre avfallsbeholdere:
o Anbefalt avstand fra mindre avfallsbeholdere til bygning er minimum 2.5
m.
o Avfallsbeholdere bør være lenket fast eller innelåst i egne avfallsskur for
å hindre at ildspåsettere flytter dem og bruker dem som arnested.

For andre objekter oppgir de følgende:


Objekter som må plasseres minst 4 meter fra bygning
o En enkel 600 liters avfallsbeholder av glassfiberarmert polyester
o Andre objekter som er mindre enn 1.5 m høye og brede



Objekter som må plasseres minst 6 m fra bygninger
o En gruppe på minst tre avfallsbeholdere á 600 liter
o Andre brannobjekter som er mindre enn 4 m høye og brede



Objekter som må plasseres minst 8 m fra bygninger
o Container full av brennbart materiale
o Et avfallsskur
o Et treskur, liten bygning eller lignende brannobjekt
o Pallestabler
o Andre objekter som er mindre enn 6 m høye og brede [2]

1.1.2 Krav i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter
For enebolig er det i utgangspunktet ikke funnet noen spesifikke krav hos
forsikringsselskapene. For næringsbygg og bolighus med mer enn tre boenheter stilles
det følgende krav:


Utendørs oppbevaring av avfall:
Brennbart avfall som uten permanent tilsyn ligger i eller utenfor
container/oppbevaringsenhet, skal plasseres slik at brann ikke kan smitte til
byggverk (bygning, konstruksjon, anlegg).
Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, inntil/under vindu- eller
ventilasjonsåpning eller på overdekket lasterampe. Avstanden fra brennbar
yttervegg skal være minst 5 meter. Mobile enheter skal låses fast.
Brennbart avfall kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det er oppbevart i
lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert slik at brann ikke kan
spre seg fra enheten.
3



Lagring av brennbart materiale:
Utendørs lagring av brennbart materiale, eksempelvis trelast, trepaller, flis,
plast, papir og lignende, skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (bygning,
konstruksjon, anlegg).
Lagring med høyde over 4 meter eller areal større enn 200 m2 skal plasseres
minst 25 meter fra byggverk [1].

1.2 Avgrensninger
Arbeidet er begrenset til å gjøre brannforsøk på 140 liters avfallsdunk i plast av typen
HDPE (high density polyethylene) benyttet av Haugaland Interkommunale Miljøverk
(HIM) til husholdninger, se figur 1.2. Avfallsdunkene produseres av PWS Nordic AB i
Sverige.

Figur 1.3 Viser benyttet 140-liters avfallsdunk i forsøkene. Modifikasjon: Markering i rødt.
Kilde: Arkos

For å gjøre forsøkene reproduserbare i forsøksserier er de avgrenset til to typer
fyllmasse i avfallsdunkene.
1. 2 kg med en blanding av høy og burspon.
2. 6 kg med tørr røsslyng.
Der blandingen av høy og burspon benyttes for å skape mulige betingelser for en
ulmebrann, og tørr røsslyng blir brukt for å indikere et «worst case» scenario med
tanke på størrelse av brann.
Det blir ikke sett på bruk av akseleratorer som for eksempel brannfarlig væsker.
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Det blir kun gjort målinger på stråling fra brannen som resulterer i en forventet sikker
avstand med tanke på antennelse av trevirke ved stråling. Andre brannspredningsmekanismer som flyvebrann og varmestrøm blir diskutert og vurdert i rapporten.
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2 Teori
2.1 Tre og brann
For at tre skal brenne må det igjennom en termisk nedbrytningsprosess kalt pyrolyse.
Denne prosessen fører til at treet avgir brennbare komponenter som antenner i kontakt
med oksygen, i tillegg til at det dannes et glødende lag av kull [3].
Treverk inneholder ofte mye fuktighet som må fordampes før pyrolyseprosessen kan
starte. Dette begynner når treverket oppnår ca. 100 °C. Ved ca. 160-180 °C begynner
nedbrytningen av treverkets hovedbestanddeler og det vil være antydninger til
forkulling på eksponerte flater [3].
Ved ca. 300 °C begynner den fysiske strukturen i trevirket å brytes ned og
forkullingslaget etableres. Dette deler treverket i to distinkte lag, et ytre forkullingslag
og indre lag med friskt treverk. Forkullingslaget forsinker temperaturstigningen og
oksygentilgangen til det indre sjiktet, og fungerer i praksis som et varmeisolerende
beskyttelseslag på grunn av lav varmeledningsevne [3].
For å oppnå antennelse av trevirke må det varmes opp til en temperatur i området 300410 °C og ha en form for tennkilde som gnist eller flamme. Dette kalles pilotantennelse.
For at tre skal antenne uten gnist eller flamme til stede må det varmes opp til ca. 600
°C. Dette kalles spontanantennelse [4].

2.2 Brannspredningsmekanismer
Brannspredning skjer som følge av ulike mekanismer, hovedsakelig varmestråling,
varmestrøm (konveksjon), varmeledning, flyvebrann og direkte flammekontakt. For
brannskall generelt er det antatt at den verst tenkelige brannpåkjenningen kommer
som følge av en intern brann/rombrann som sprer seg ut via vindu og belaster kledning
og takfot. Ulike brannspredningsmekanismer er illustrert i figur 2.1.

Figur 2.1 Brannspredningsmekanismer.
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2.2.1 Varmestråling
Varmestråling er den dominerende varmetransportmekanismen i fullt utviklede
branner, der energien i strålingen hovedsakelig bestemmes av temperaturen i det
utstrålende objektet (flammer, røykgass, etc.). Brannsmitte til andre
objekter/materialer som følge av stråling vil også være avhengig av synsfaktor og
materialegenskaper [5]. Tabell 2.1 gir en oversikt over effekt av varmestråling [4].
Tabell 2.1 Effekter av økende størrelse av varmestråling

Varmestråling [kW/m2]
0,67
1
6.4
10.4
12.5
16
29

Observert effekt
Stråling fra sol om sommeren
Maksverdi for kontinuerlig eksponering av hud
Smerte på huden etter 8 sekunders eksponering
Smerte på huden etter 3 sekunders eksponering
Tre kan pilotantenne etter vedvarende eksponering
Blemmer på huden etter 5 sekunder
Tre antenner spontant etter vedvarende eksponering

Varmestråling mot en vegg hvor det er fare for antennelse ligger på 12,5 kW/m². Dette
er en størrelse som vil være aktuell for denne rapporten.

2.2.2 Varmeledning
Varmeledning, også kalt konduksjon, er varmeoverføring gjennom et fast materiale.
Brannspredning som konsekvens av varmeledning i bygningsdeler skjer ved at
varmeenergi ledes fra et område med høy temperatur til et annet med lav temperatur.
Dette er spesielt en risiko ved materialer som leder varme godt, for eksempel stål og
kopper [5].

2.2.3 Varmestrøm
Varmestrøm, også kalt konveksjon, inntreffer når for eksempel varm røykgass,
overfører varme til et materiale ved å strømme over det. Konveksjon er den
dominerende varmetransportmetoden i startfasen av en brann og sørger for
forvarming av objekter og materialer [5].
Antennelse som følge av varmestrøm forutsetter at det strømmende fluidet har en
temperatur på flere hundre grader celsius [6].

2.2.4 Flyvebrann
Når cellulosebaserte materialer brenner blir det produsert gnister og glør. Disse stiger
til værs på grunn av oppdriftskrefter, og kan transporteres over store områder via
7

luftstrømmer, og antenne brennbart materiale der de lander. Dette omtales som
flyvebrann.
Partiklene i en flyvebrann kan være så små at de enkelt trenger inn i sprekker og
åpninger i for eksempel en takfot. Antennelse som følge av flyvebrann vil forekomme
som enten punktbrann eller ulmebrann der partiklene lander, forutsatt at partiklene
har nok energi til å fortsette å brenne når de lander [7] [8] [9].

2.2.5 Direkte flammekontakt
Direkte flammekontakt kombinerer mekanismene varmestrøm og varmestråling.
Flammens brannspredningspotensiale påvirkes av flere faktorer, som blant annet
temperatur, volum og emissivitet. [6].

2.3 Brannspredning til hus
Det ytre materialsjiktet til et bygg består av forskjellige elementer og er illustrert i figur
2.2. Dette sjiktet kan omtales som byggets brannskall. Elementene vil normalt ha
forskjellig motstand mot brannspredningsmekanismer ut ifra utførelse og tilstand.
Særlig utsatt for brannsmitte er takutstikk, ventilasjonsåpninger og hulrom bak
kledning.

Figur 2.2 Brannskall – Illustrering av begreper.

2.3.1 Spredning til kledning og hulrom
På grunn av utlekting vil en av utfordringene ved en eventuell brann være å forhindre
brannspredning til hulrommet bak kledningen, noe som vil kompromittere
kledningens brannmotstand uavhengig av tykkelse. Ettersom slike hulrom konstrueres
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for lufting og drenering er de ofte tørre og gjennomluftet, noe som skaper ideelle
forhold for at en brann skal kunne spre seg raskt. En brann i hulrommet bak
kledningen vil kunne spre seg opp til ti ganger raskere enn en brann på utsiden, og er
i tillegg anerkjent som et stort problem ved slokkearbeid [10] [11]. Den enkleste
adkomstveien for en brann til hulrom bak kledning er i tilslutningen/overgangen
mellom grunnmur/vindu og kledning.
Over tid vil treverk slites og brytes ned av vær og vind, og ofte vil trepanel krumme seg
ved tørking [12]. Dette kan føre til sprekker i selve trepanelene, men kan også føre til
at omleggene sprekker opp og skaper utettheter mellom trepanelene. Slike utettheter
kan også framkomme som følge av feilmontering.

2.3.2 Spredning til takfot
Brennbare utstikk i fasaden, for eksempel takfot, er særlig utsatt for akkumulering av
varme røykgasser på undersiden. Dette kan føre til rask horisontal brannspredning
[13].
Utførelsen av takfoten varierer, og ulike variasjoner har ulik grad av risiko for
brannspredning til loft- og takkonstruksjon i tilfellet brann. Takfoten blir ofte utført
med et underbygg kalt raftekasse. I de tilfeller der taket er uisolert, og takfoten blir
utformet med lufteåpninger på undersiden, er risiko for brannspredning fra direkte
flammekontakt, flyvebrann og varmestrøm særlig høy. Eksempel på dette er
Lærdalsbrannen i 2015 der svært mange av husene ble antent i takutstikk.

2.3.3 Spredning til friskluftventiler
Vanlige friskluftsventiler består av en enkel kanal mellom utsiden og innsiden av
bygget. På utsiden er det ofte en skjermet rist som skjuler kanalen, mens på innsiden
er det gjerne en klafflukeventil [14], se figur 2.3.

Figur 2.3 Friskluftventil.
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Lufteventiler og –åpninger er typisk tørre områder med god lufting. Ved mangelfullt
vedlikehold og rengjøring er det en risiko for oppsamling av rusk i luftekanalene, som
lett kan antenne ved brannbelastning. Slike åpninger og kanaler vil være sårbare for
gnister, flammekast og stråling [15].

2.4 Eksempler på uheldig plassering av avfallsdunker
I utgangspunktet vil brann i avfallsdunker i stor grad være en trussel for materielle
verdier og i mindre en trussel for liv og helse. Dette fordi utvendig brannpåkjenning på
hus som regel gir lang tilgjengelig rømningstid. Unntak der det kan være fare for liv er
for personer med nedsatt mobilitet eller kognitive evner, eller spesielt uheldig
plassering av avfallsdunker.
Faren for materielle verdier øker hvis brann blir spredd til hulrom bak kledning,
takutstikk med spredning til loft eller innvendig i bygningsmassen via friskluftsventiler
eller vinduer. Tidligere forsøk ved HVL indikerer at det ved direkte flammekontakt vil
kunne ta mindre enn to minutter før brann har etablert seg i hulrom bak kledning,
gjennom friskluftsventiler og takutstikk, se figur 2.4 [16].

Figur 2.4 Viser tilstanden i et takutstikk etter 1 minutt og 40 sekunder med direkte
flammekontakt. Kilde: [16]
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Tabell 2.2 viser eksempler funnet i Haugesund sentrum på uheldig plassering av
avfallsdunker i forhold til bygningsmasse.
Tabell 2.2 Eksempler på svært uheldig plassering av avfallsdunker.

Eksempel 1: Plassert inntil mur som er
ubrennbar. Allikevel er plasseringen
uheldig med tanke på tilslutningen
mellom mur og trekledning som er et
spesielt svakt punkt i brannskallet.
Brann i avfallsdunk kan føre til rask
brannspredning til hulrom bak kledning.
I tillegg er det svært nære en
friskluftsventil.

Eksempel 2: Lignende farer som i
eksempel 1 med tanke på tilslutning
mellom grunnmur og friskluftsventil,
men i tillegg er det plassert rett ved et
vindu som også er et svakt ledd i
brannskallet.

Eksempel 3: Svært mye potensiell
brannenergi som er plassert inntil
bygning. Vinduer og friskluftsventiler
like ved avfallsdunkene. Selv bygg utført
i mur er utsatt for ekstern brann, spesielt
så nære vinduer og friskluftsventiler. De
store avfallsdunkene er låsbare, men det
er ikke de to mindre avfallsdunkene
plassert i midten.
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Eksempel 4: Avfallsdunker plassert i
overbygd inngang til bygård. Overbygget
er av eldre standard, utført i tre og med
boenheter over. Her vil en brann utvikle
seg raskere på grunn av tilbakestråling
fra taket. Røyklag under taket vil kunne
føre til en rask horisontal spredning.

Eksempel 5: Store avfallsdunker
plassert under overbygd uteareal ved et
utested.
Svært
nærme
trevegg.
Overbygget vil akselerere brannutviklingen.
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2.5 Energiproduksjon
Energiproduksjon for en brann kan beregnes ved bruk av formel 1 [4]:

𝑄̇ = 𝑚̇ ∙ 𝜒 ∙ ∆𝐻𝑐

(1)

Hvor 𝑄̇ er energiproduksjon [kW], ṁ" er massetapsrate [kg/s], χ er forbrenningseffektivitet [-] og ΔHc er den totale forbrenningsvarmen [kJ/kg] til brenselet.
Ved å bruke en vekt under brannen kan massetapsraten loggføres. Dermed kan en
multiplisere massetapsraten med forbrenningseffektiviteten og forbrenningsvarmen
og få brannens effektutvikling.

2.5.1 Forbrenningseffektivitet
Forbrenningseffektivitet er et mål på hvor effektivt brenselet forbrennes og har en
verdi mellom 0 og 1. Verdien forklarer forholdet mellom den effektive og teoretiske
mulige forbrenningsvarmen (ΔHc) [4].

2.6 Platetermometer
Et platetermometer er et termoelement som måler både påvirkningen fra varmestråling og konveksjon på en konstruksjon. Et termoelement som er festet til en
metallplate. Metallplaten er en 0.7 mm tykk legering av nikkel, krom og kobber som er
isolert på baksiden, se figur 2.5. Platen er 100 mm x 100 mm. På grunn av isoleringen
har platen et minimalt varmetap som følge av varmeledning. Temperaturen platen
oppnår kan dermed antas å være tilnærmet adiabatisk og vil være en konservativ verdi
i forhold til hvilken overflatetemperatur en kan forvente av et element utsatt for
stråling. For trevirke vil dette være en grei antagelse for temperaturer under 300 ⁰ C,
før det kan antenne. Platetermometeret ble utviklet av Ulf Wickstrøm på 1980-tallet og
kan benyttes til å måle innfallsstråling ved branntester [17].
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Figur 2.5 Skisse av platetermometer.

2.7 Materialegenskaper for avfallsdunken
Avfallsdunkene er produsert i plasttypen High density polyethylene (HDPE). En 140liters avfallsdunk består av 9.3 kg plast. Utvalgte egenskaper for HDPE er gitt i tabell
2.3 [4].
Tabell 2.3 Materialegenskaper for HDPE

Material

Tetthet [kg/m3]

HDPE

970

Forbrenningsvarme Smeltepunkt [°C]
[MJ/kg]
46.5
130-135

Forbrenningseffektiviteten med fri tilgang av oksygen for termoplastikk ligger i
området 0.4-0.7 der de lave verdiene er for spesielt brannbeskyttede typer [4]. Det
velges derfor i denne rapporten en forbrenningseffektivitet på 0.7.
Den totale energien som eksisterer i en 140-liters avfallsdunk kan en beregne ved å
multiplisere massen av plast med forbrenningsvarme. I en reell brann vil ikke all
energien bli frigjort, som beskrevet i kapittel 2.4.1. Med en antatt
forbrenningseffektivitet på 0.7 kan en forvente en total energifrigjøring i form av varme
i størrelsesorden av 300 MJ.
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3 Metode
Forsøkene ble utført ved Høgskulen på Vestlandet sin brannhall lokalisert på ResQ sitt
senter nord i Haugesund i tidsrommet mai-juni 2018.

3.1 Forsøk
Følgende områder skulle dokumenteres ved hjelp av forsøk:
1.
2.
3.
4.

Hvordan oppfører en brann seg i en avfallsdunk?
Kveles brannen når stativet holder lokket til avfallsdunken igjen?
Hvilke avstander sprer brann seg fra avfallsdunker?
Måle varmestråling fra brann i avfallsdunk fra forskjellige avstander

Det ble på bakgrunn av dette valgt å gjøre to forskjellige typer forsøk:
1. «Ulmebrann» - Avfallsdunken fylt med 2 kg blanding av høy og burspon
Tre variasjoner ble utført med denne blandingen:
1. Avfallsdunken lukket – uten stativ
2. Avfallsdunken lukket – med stativ
3. Avfallsdunken åpen
2 kg høy og burspon fyller ca. 70 liter (fire bæreposer) av avfallsdunken og det er
dermed ca. 70 liter uten fyll. Med denne konfigurasjonen forventes det optimale
forhold for en ulmebrann. Forsøket ble designet slik for å kunne dokumentere om
stativet vil kunne kvele en brann ved å presse lokket på plass. Det vil også dokumentere
hvordan en brann som starter med ulming vil utvikle seg i avfallsdunken.
2. «Flammebrann» - Avfallsdunken fylt med 6 kg tørr røsslyng
Her blir forsøkene utført med lokket åpent. Denne konfigurasjonen velges for å gi en
indikasjon på hvor stor en brann i en 140-liters avfallsdunk kan bli. 6 kg røsslyng fyller
opp en 140 liters avfallsdunk. Forsøket ble designet for å dokumentere maksimal
stråling fra en brann i avfallsdunk og hvordan en åpen flammebrann kan utvikle seg.

3.2 Oppsett
Figur 3.1 illustrerer det generelle oppsettet som i hovedsak var likt i alle forsøkene.
Avfallsdunken ble plassert i en «kasse» laget av gipsplater. Dette ble gjort for å hindre
smeltende plast å spre seg på gulvet i brannhallen. Kassen var kvadratisk med 90 cm
lenge/bredde og med 15 cm høye kanter.
For å øke effektiviteten av avtrekksviften og forhindre søl ble oppsettet hevet fra
bakken ved hjelp av blokker av siporex og plassert på en europall slik at det lett kunne
flyttes. Bunn av søppelbøtten var 85 cm over bakken.
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For å kontrollere at flammer og røyk bøyer seg mot målerne ble det benyttet en vifte.
Denne viften gav en resulterende hastighet på luften ved avfallsdunkens lokk på 2-3
m/s. Måling av lufthastighet ble foretatt før antennelse.

Figur 3.1 Generelt oppsett

For å måle stråling ble det benyttet fem platetermometere. Se kapittel 2.5 for nærmere
informasjon. To platetermometer ble plassert på stativ 1 m fra avfallsdunken, mens tre
platetermometer ble plassert innfelt i vegg 2 m fra avfallsdunken.
Det ble benyttet åtte termoelement type K. To av disse ble plassert i avfallsdunken ved
å borre et lite hull for deretter å tette med intumescerende fugemasse. Figur 3.2 og
tabell 3.1 gir nøyaktig plassering av platetermometer og termoelement. Det er valgt å
gi platetermometerne «navn» for å øke brukervennligheten til leseren.
Under gipskassen og en brannmursplate ble det plassert en vekt med nøyaktighet 50
gram.
Dataloggeren som ble benyttet under forsøkene var av typen KEYSIGHT 34972A.
Denne ble koblet til en bærbar pc. Loggeren dokumenterte målinger fra
termoelementene via softwareprogrammet BrannDatalog 6.
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Figur 3.2 Plassering og høyde av platetermometer – Verdier i blått er høyde fra gulv. Verdier i
svart er horisontal avstand.

Tabell 3.1 Plassering av måleinstrumenter
Instrument

Platetermometer 1
«1m lav»
Platetermometer 2
«1m midt»
Platetermometer 3
«2m lav»
Platetermometer 4
«2m midt»
Platetermometer 5
«2m høy»
Termoelement 1
Termoelement 2
Termoelement 3
Termoelement 4
Termoelement 5
Termoelement 6
Termoelement 7
Termoelement 8

Horisontal
plassering
relativt
avfallsdunk
100 cm

Høyde fra gulv

Høyde relativt til
bunn av avfallsdunk

140 cm

55 cm

100 cm

220 cm

135 cm

200 cm

130 cm

45 cm

200 cm

210 cm

125 cm

200 cm

290 cm

205 cm

til

100 cm
180 cm
200 cm
120 cm
200 cm
160 cm
200 cm
200 cm
200 cm
240 cm
200 cm
280 cm
I avfallsdunk 5 cm under lokk
I avfallsdunk 5 cm over fyllmasse
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95 cm
35 cm
75 cm
115 cm
155 cm
195 cm

3.3 Ulmebrann
Avfallsdunken ble fylt opp med 4 bæreposer. Hver bærepose inneholdt 350 gram Norsk
høy og 150 gram burspon, totalt 500 gram. Se figur 3.3 for benyttede produkter.

Figur 3.3 Benyttet brensel i ulmebrannforsøk.

For å antenne brenselet ble det benyttet to opptenningsbriketter på forskjellige steder,
se figur 3.4. I de forsøkene der lokket skulle være igjen ble dette lukket innen 10
sekunder etter antennelse av begge brikettene. Det presenteres resultater fra fire forsøk
med høy og burspon som brensel, disse oppsummeres i tabell 3.2.

Figur 3.4 Viser plassering av tennbriketter og de to termoelementene i avfallsdunken.
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Tabell 3.2 Beskrivelse av forsøk med ulmebrann

Beskrivelse av forsøk
Forsøk 1: Lokk igjen – uten stativ

Situasjon ved antennelse

2 kg blanding av høy og burspon som
brensel. Formålet med forsøket er å se
om en brann kan utvikle seg med lokket
igjen og i så fall hvordan.

Forsøk 2: Lokk igjen – med stativ
Her
ble
brannen
slukket
før
avfallsdunken var fullt involvert for å
kunne
undersøke
gjenværende
materiale.
2 kg blanding av høy og burspon som
brensel. Formålet er å se om stativet kan
kvele en brann. Eventuelt hvis den ikke
gjør det; å se hvordan brannen utvikler
seg.
Forsøk 3: Lokk igjen – med stativ
2 kg blanding av høy og burspon som
brensel. Formålet er å få et fullt
brannforløp med stativet på.

Forsøk 4: Lokk åpent
2 kg blanding av høy og burspon som
brensel. Formålet er å sammenligne
brann med og uten lokk på med samme
type brensel.
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3.4 Flammebrann
Avfallsdunken ble fylt med 6 kg med tørr røsslyng, figur 3.5 illustrerer. Antenning
skjedde igjen ved hjelp av to tennbriketter og lokket ble holdt åpent fra start av.

Figur 3.5 Viser full avfallsdunk med 6 kg tørr røsslyng

Det ble gjennomført to forsøk med 6 kg røsslyng. Det første ble utført med samme
avstand til måleelementer som i forsøk 1-4 og vist tidligere i figur 3.1. Det andre
forsøket ble utført 3 meter fra veggen, slik at avstanden til stativet med
platetermometer ble 2 meter. Dette ble gjort for å få målinger av stråling fra 3 meters
avstand.
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Tabell 3.3 Beskrivelse av forsøk med flammebrann.

Beskrivelse av forsøk
Situasjon ved antennelse
Forsøk 5: Flammebrann med 6 kg
røsslyng. Avstand til vegg 2 m. Formålet
er å forsøke å skape en maksimal brann i
140-liters avfallsdunk og dermed få
målinger på avgitt stråling.

Forsøk 6: Flammebrann med 6 kg
røsslyng Avstand til vegg 3 m. Avstand til
stativ med platetermometer 2 m.
Formålet er å forsøke å skape en
maksimal brann i 140-liters avfallsdunk
og dermed få målinger på avgitt stråling.
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4 Resultater
I dette kapittelet presenteres observasjoner gjort under forsøkene, der bildene i stor
grad er hentet fra video. I tillegg presenteres målinger som vurderes som relevante for
den videre diskusjonen som temperaturutvikling i avfallsdunken, brannens
effektkurve, målt temperatur og stråling. Resultatene presenteres for hvert forsøk med
generelle kommentarer til forsøk 1-4 og forsøk 5-6. Til slutt oppsummeres de mest
relevante resultatene.

4.1 Forsøk 1: Lokk igjen – uten stativ
Forsøk 1 ble gjennomført med en ambient temperatur i brannhallen på 14 °C.
4.1.1 Observasjoner
I tabell 4.1 presenteres utvalgte observasjoner gjort under forsøket.
Tabell 4.1 Observasjoner - Forsøk 1

Forsøk 1: Lokk igjen – uten stativ - Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
1 min
Kontinuerlig lys røyk fra
lokk.

16 min

Synlig
smelting
av
plastikk på venstre side
(sett forfra) og bak.
Bildet viser bakside.
Termokamera
viser
temperaturer på ca. 200
⁰ C.
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Forsøk 1: Lokk igjen – uten stativ - Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
22 min Synlig
smelting
av
plastikk på høyre side og
fremme. Bildet viser
fremside.

28 min Hull i fremside
synlige flammer.

35 min

og

Tilstand etter 35 min.

35 min Avfallsdunken
velter
20 sek forover. Denne blir
fjernet og det resterende
materiale fikk brenne ut.
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Forsøk 1: Lokk igjen – uten stativ - Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
Etter
Gjenværende materiale.
forsøk Viser en forkullet,
relativt intakt, tennbrikett etter brannforløpet. Tennbrikettene
slukkes relativt kjapt
etter at lokket blir
lukket.

4.1.2 Temperaturutvikling i avfallsdunken
Figur 4.1 viser de målte temperaturene i avfallsdunken. Dette er ikke temperaturen i
brenselet, men en indikasjon på temperaturen av røykgassene som produseres av
brenselet.

Temperatur [⁰C]

Målt temperatur i avfallsdunk
Forsøk 1
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
0

5

10

15

20

Tid [min]
Temperatur under lokk

25

30

35

Temperatur ved brensel

Figur 4.1 Temperatur som funksjon av tid for forsøk 1 Lokk igjen – uten stativ - Ulmebrann
med 2 kg høy og burspon.

En ser at antennelsen av tennbrikettene gir en rask temperaturøkning ved starten av
forsøket opptil ca. 150 °C. Deretter slukker tennbrikettene relativt raskt etter lokket
lukkes igjen og temperaturen synker. Etter at tennbrikkettene er slukket, ser en at
temperaturen i avfallsdunken holder seg rundt 60 °C både på temperaturmåleren som
er like over brenselet og like under lokket. Etter ca. 28 minutter ser en igjen at
temperaturen øker raskt. Dette samsvarer med den observerte gjennombrenningen av
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en av sidene i avfallsdunken. Og hvor hullet i avfallsdunken gir ekstra oksygen til
brannen og en kraftig økning i brannforløpet. Ved 35 minutter kollapser avfallsdunken
og temperaturmålerne blir tatt vekk fra brannen. Etter at brannen er ferdig, ble det
observert at både tennbrikketene og mye av gresset lå igjen. Dvs. at det er primært
avfallsdunken som bidrar til brannen.

4.2 Forsøk 2: Lokk igjen – med stativ – Brannen slukkes
Forsøk 2 ble gjennomført med en ambient temperatur i brannhallen på 16 °C.
4.2.1 Observasjoner
I tabell 4.2 presenteres utvalgte observasjoner gjort under forsøket.
Tabell 4.2 Observasjoner Forsøk 2.

Forsøk 2: Lokk igjen – med stativ- Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Slukkes før full brann
Tid
Observasjon
Bilde
1 min
Kontinuerlig lys røyk fra
lokk.
19 min Synlig
smelting
av
plastikk på bakside.

28 min Synlig
smelting
av
plastikk på venstre side.
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Forsøk 2: Lokk igjen – med stativ- Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Slukkes før full brann
Tid
Observasjon
Bilde
41 min Synlig
smelting
av
plastikk på høyre side.

47 min

Hull på plastikken på
høyre side. Slukkes med
vann for å kunne se på
gjenværende materiale.

Etter
forsøk

Viser
innhold
etter
slukking. Store mengder
vann var nødvendig for å
slukke. Tennbrikettene
er nesten ubrente. Kan
forvente at disse slukkes
relativt raskt etter at
lokket lukkes igjen.
Hullet som sees ble
dannet etter den første
slukkingen.
Brenselet
har sunket sammen og
var før slukking på høyde
med dette hullet.
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Forsøk 2: Lokk igjen – med stativ- Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Slukkes før full brann
Tid
Observasjon
Bilde
Etter
Det store hullet er fra da
forsøk slukking ble iverksatt.
Det mindre hullet kom
etter store mengder
vann var sendt inn det
originale hullet. Det ble
også smeltet hull på
motsatt
side
av
avfallsdunken etter den
første slukkingen.

4.2.2 Temperaturutvikling i avfallsdunken
Figur 4.2 viser de målte temperaturene i avfallsdunken. Dette er ikke temperaturen i
brenselet, men en indikasjon på temperaturen av røykgassene som produseres av
brenselet. Også inkludert er temperaturutviklingen i forsøk 1.
Målt temperatur i avfallsdunk
Forsøk 2
210

Temperatur [⁰C]

180
150
120
90
60
30
0
0

10

20

30

40

50

60

Tid [min]
Temperatur under lokk

Temperatur ved brensel

Temperatur under lokk Forsøk 1

Temperatur ved brensel Forsøk 1

Figur 4.2 Temperatur i avfallsdunk som funksjon av tid for forsøk 2. Data fra forsøk 1 er også
inkludert for sammenligning.
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Igjen ser man en økning i temperatur etter antennelse og hvordan tennbrikettene
slukker og temperaturen går ned etter at lokket er igjen. Temperaturene er noe lavere
i startfasen sammenlignet med forsøk 1. Dette kan tilskrives plasseringen av
tennbrikettene i forhold til termoelementet ved brensel. Temperaturutviklingen er noe
annerledes, der den var forsiktig synkende i forsøk 1 frem til det dannes hull, er det en
forsiktig stigende temperatur i forsøk 2. Ved 47 minutter ser en den raske økningen
som kommer av at det er smeltet hull i plastikken.

4.3 Forsøk 3: Lokk igjen – med stativ
Forsøk 3 ble gjennomført med en ambient temperatur i brannhallen på 22 °C.
4.3.1 Observasjoner
I tabell 4.3 presenteres utvalgte observasjoner gjort under forsøket.
Tabell 4.3 Observasjoner - Forsøk 3.

Forsøk 3: Lokk igjen – med stativ - Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
1 min
Kontinuerlig lys røyk fra
lokk.
30 min Synlig
smelting
av
plastikk på bakside.
40 min Første synlige flamme på
baksiden. Refleksjonen
sees i stativet.

28

Forsøk 3: Lokk igjen – med stativ - Ulmebrann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
50 min Ti minutter etter første
flamme når brannen
maksimal
energiproduksjon.
Flammer som strekker
seg 2 m over nullnivå.
Varer i ett minutt.

51 min

Flammer i ca. 1.5 meters
høyde. Varer i ett minutt.

52 min

Flammehøyde relativt
stabil på 1 m i ca. 4
minutter før det rolig
avtar.

120
min

Brannen slukker fordi
det ikke er mer brensel
igjen.
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4.3.2 Temperaturutvikling i avfallsdunk
Figur 4.3 viser de målte temperaturene i avfallsdunken. Dette er ikke temperaturen i
brenselet, men en indikasjon på temperaturen av røykgassene som produseres av
brenselet. Også inkludert er temperaturutviklingen i forsøk 1 og 2. Det er valgt å sette
temperaturaksen på maksimum 210 ⁰ C for bedre sammenligning mellom forsøkene.

Målt temperatur i avfallsdunk
Forsøk 3

210

Temperatur [⁰C]

180
150
120
90
60
30
0
0

10

20

30

40

50

60

Under lokk

Tid [min]
Over brensel

Under lokk Forsøk 1

Over brensel Forsøk 1

Under lokk Forsøk 2

Ved brensel forsøk 2

Figur 4.3 Temperaturutvikling i avfallsdunk som funksjon av tid for Forsøk 3. Data fra forsøk
1 og 2 er også inkludert for sammenligning.

Temperaturutviklingen er svært lik den i forsøk 1 og 2. Denne gangen tar det 40
minutter før det smeltes hull mot 28 minutter i forsøk 1 og 48 minutter i forsøk 2. Igjen
– dette tilskrives tilfeldigheter i hvordan glødingen av brenselet sprer seg.

4.3.3 Brannens effektutvikling
Brannens effektutvikling basert på målinger fra vekten er presentert i figur 4.4. For å
få en mer leselig graf er det benyttet et glidende gjennomsnitt på verdiene med 10
sekunders intervall. Dette fører til at de mest ekstreme målte verdiene blir presentert
noe lavere, men vurderes som ubetydelig i forhold til andre usikkerheter som
forbrenningseffektivitet og vektens nøyaktighet.
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Effekt - Forsøk 3
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Figur 4.4 Estimert energiproduksjon som funksjon av tid - Forsøk 3

Det er god korrelasjon mellom observasjoner og den målte effekten. Effektkurven viser
en maksimal energiproduksjon opp mot 0.9 MW etter 50 minutter.

4.3.4 Målt temperatur og stråling
Figur 4.5 viser temperaturutviklingen på platetermometerne. De er gitt «navn» ut ifra
plassering. Se tabell 3.1 for nøyaktig plassering.
Temperaturer fra platetermometer
Forsøk 3

350

Temperatur [⁰C]

300
250
200
150
100
50
0
30

40
1 m lavt

50
1 m midt

60
Tid [min]
2 m lavt

70

80
2 m midt

90
2 m høyt

Figur 4.5 Temperatur til platetermometer som funksjon av tid for forsøk 3.
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Den maksimale temperaturen på 261 °C er registrert av det lave platetermometeret på
stativet, plassert 1 m fra brannen. 2 m fra brannen er den maksimale temperaturen
som blir registrert 113 °C av det lave platetermometeret.
Figur 4.6 viser den estimerte strålingen basert på temperaturutviklingen presentert
ovenfor. Det er verdier fra de lave platetermometerne som blir benyttet. Legg merke til
at tidsaksen begynner på 30 minutter etter antennelse.

Målt stråling - Forsøk 3
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Figur 4.6 Estimert varmestråling på vegg under forsøk 3, henholdsvis 1 og 2 meter fra
brannen.

Den maksimale strålingen 1 m fra brannen er estimert til like over 15 kW/m2, mens
den 2 m fra brannen er estimert til ca. 5 kW/m2.
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4.4 Forsøk 4: Lokk åpent – uten stativ
Forsøk 4 ble gjennomført med en ambient temperatur i brannhallen på 17 °C.
4.4.1 Observasjoner
I tabell 4.4 presenteres utvalgte observasjoner gjort under forsøket.
Tabell 4.4 Observasjoner - Forsøk 4

Forsøk 4: Lokk åpent - Brann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
5 min
Enda ikke observert
flamme. Etter 5 minutter
og 30 sekunder øker
røykproduksjonen
merkbart.

8 min

Smeltes hull i front.
Fører til flammer.
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Forsøk 4: Lokk åpent - Brann med 2 kg høy og burspon
Tid
Observasjon
Bilde
8 min Ca. 2 meter høye
45 sek flammer. Varer i femten
sekunder
før
avfallsdunken kollapser.

9 min

Søppelbøtte kollapser.
Brannen roer seg ned.

17 min

Fra 10 minutter til 17
minutter er det en rolig
økning i effekt. Topper
seg rundt 17 minutter
med flammehøyde opp
mot 1.5 m.

80 min Brannen slukker fordi
det ikke er mer brensel
igjen.
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4.4.2 Brannens energiproduksjon
Brannens energiproduksjon er presentert i Figur 4.7 og er basert på vektmålinger. For
å få en mer leselig graf er det benyttet et glidende gjennomsnitt på verdiene med 10
sekunders intervall. Dette fører til at de mest ekstreme målte verdiene blir presentert
noe lavere, men vurderes som ubetydelig i forhold til andre usikkerheter som
forbrenningseffektivitet og vektens nøyaktighet.
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Figur 4.7 Estimert energiproduksjon som funksjon av tid - Forsøk 4

Effektutviklingen gjenspeiler observasjonene der det er en rask økning fra 7 minutter
til 9 minutter før avfallsdunken kollapser. Deretter er det en jevn økning frem mot
maksimal effekt opp mot 600 kW etter 17 minutter. Manglende verdier mellom 10.5 til
11.5 minutter er fordi lokket falt av testoppsettet i denne perioden, noe som gir ugyldige
verdier for massetapsrate.

4.4.3 Målt temperatur og stråling
Figur 4.8 viser temperaturutviklingen på platetermometerne. De er gitt «navn» ut ifra
plassering. Se tabell 3.1 for nøyaktig plassering.
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Figur 4.8 Temperatur til platetermometer som funksjon av tid for forsøk 4

Den maksimale temperaturen på 275 °C er registrert av det lavt plasserte
platetermometeret på stativet, plassert 1 m fra brannen. 2 m fra brannen er den
maksimale temperaturen som blir registrert 104 °C av det lave platetermometeret.
Figur 4.9 viser den estimerte strålingen basert på temperaturutviklingen presentert
ovenfor. Det er verdier fra de lave platetermometerne som blir benyttet.

Målt stråling - Forsøk 4
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Figur 4.9 Estimert varmestråling på veggen under forsøk 4, henholdsvis 1 og 2 meter fra
brannen.

Den maksimale strålingen 1 m fra brannen er estimert til like under 15 kW/m2, mens
den 2 m fra brannen er estimert til rett i underkant av 5 kW/m2.
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4.5 Generell kommentar forsøk 1-4
Temperaturutviklingen indikerer at tennbrikettene slukker relativt fort etter at lokket
blir lukket igjen. Dette understøttes av undersøkelsen av gjenværende materiale der de
ble funnet relativt intakte. Etter dette foregår det en glødende brann i gresset som avgir
synlig røykgass. Temperaturen i avfallsdunken ligger relativt stabilt rundt 50-60 ⁰C
helt til det blir smeltet hull i plastikken. Observasjoner med termokamera viser at det
glødende gresset produserer varme i plasten opp mot 250 ⁰C. Det er forskjeller i hvor
lang tid det tar før det smelter hull i plasten til avfallsdunkene. Hvordan det gløding i
gress og spon sprer seg vil være avhengig av fordelingen i bæreposene og den lokale
tilgangen på oksygen, og betegnes i denne sammenhengen som tilfeldig. At det tar 16
minutter fra første synlige smelting uten stativ og 19 minutter med stativ anses ikke
som noen effekt av stativet. Idet det smelter hull i plastikken vil en full brann være
tilnærmet uunngåelig.
Situasjonen som utvikler seg i avfallsdunkene illustrerer hvordan en reell ulmebrann
ville oppført seg i en tilsvarende situasjon.
Forsøk 4 indikerer at det selv med lokket åpent vil ta noe tid før brannen utvikler seg
til en full flammebrann. Utviklingen skjer raskere enn med lokket igjen, men plasten
må fremdeles smelte nede for å gi nok oksygentilførsel til å skape flammebrann.
Forsøk 3 og 4 ble gjennomført til alt brennbart materiale er utbrent. Høyet som er
benyttet i forsøkene ble i stor grad ligge forkullet igjen. Effektmålingene gjort under
forsøk 3 og 4 indikerer i så måte hvilke effekter en kan forvente av en brann med en
tom 140-liters avfallsdunk. Forsøk 3 indikerer en maksimumseffekt på rundt 900 kW,
mens forsøk 4 ligger noe lavere, opp mot 600 kW.
Den målte maksimale strålingen ved forsøk 3 og 4 går opp mot 15 kW/m2 ved 1 meters
avstand. Dette er over 12.5 kW/m2 som ofte ansees som nødvendig for å antenne
trevirke, men varigheten er relativt kort. Ved 2 meter er den maksimale strålingen i
størrelsesorden av 5 kW/m2.
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4.6 Forsøk 5: Flammebrann – uten stativ
Forsøk 5 ble gjennomført med en ambient temperatur i brannhallen på 25 °C.
4.6.1 Observasjoner
I tabell 4.5 presenteres utvalgte observasjoner gjort under forsøket.
Tabell 4.5 Observasjoner - Forsøk 5

Forsøk 5: Flammebrann med 6 kg røsslyng. Avstand til vegg 2 m.
Tid
Observasjon
Bilde
5 min
Brannen utvikler seg
relativt sakte. Selv med
lokket åpent er det
begrenset tilgang på
oksygen.

10 min

Tilstand. Relativt rolig.
Fra 12 minutter øker
brannens omfang og
topper seg rundt 15-16
minutter.

15 min

Brannens
maksimale
energiproduksjon skjer
mellom 15-16 minutter.
Flammehøyde på ca. 1.5
meter.
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Forsøk 5: Flammebrann med 6 kg røsslyng. Avstand til vegg 2 m.
Tid
Observasjon
Bilde
70 min Brannen slukker fordi
det ikke er mer
brennbart materiale
igjen.

4.6.2 Brannens energiproduksjon
Brannens produksjon er presentert i Figur 4.10 og basert på vektmålinger. For å få en
mer leselig graf er det benyttet et glidende gjennomsnitt på verdiene med 10 sekunders
intervall. Dette fører til at de mest ekstreme målte verdiene blir presentert noe lavere,
men vurderes som ubetydelig i forhold til andre usikkerheter som
forbrenningseffektivitet og vektens nøyaktighet.
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Figur 4.10 Estimert energiproduksjon som funksjon av tid - Forsøk 5.

Brannen har en rolig forbrenning de første 12 minuttene før det er en relativt rask
økning opp mot en topp, rundt 15 minutter, med en effekt opp mot 1.5 MW, dog i et
svært kort tidsrom. Det er ikke observert noe i tidsrommet som skulle tilsi forstyrrelser
på vekten, men dette kan ikke utelukkes. Over tid ligger den maksimale produksjonen
rundt 800 kW. I forhold til brannene med 2 kg brensel er det en lengre periode med
relativt høy effekt der det er over 400 kW i perioden 14 til 22 minutter. Manglende
verdier mellom rundt 17 minutter er fordi en av «kantene» på gipskassen falt av, noe
som gir ugyldige verdier for massetapsrate.
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4.6.3 Målt temperatur og stråling
Figur 4.11 viser temperaturutviklingen på platetermometerne. De er gitt «navn» ut ifra
plassering. Se tabell 3.1 for nøyaktig plassering.
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Figur 4.11 Temperatur til platetermometer som funksjon av tid for forsøk 5.

Den maksimale temperaturen på 325 °C er registrert av det lave platetermometeret på
stativet, plassert 1 m fra brannen. 2 m fra brannen er den maksimale temperaturen
som blir registrert 152 °C av det lave platetermometeret.
Figur 4.12 viser den estimerte strålingen basert på temperaturutviklingen presentert
ovenfor. Det er verdier fra de lave platetermometerne som blir benyttet.
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Figur 4.12 Estimert varmestråling på vegg under forsøk 5, med brannen henholdsvis 1 og 2
meter fra veggen.
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Den maksimale strålingen 1 m fra brannen er estimert til like over 16 kW/m2, mens
den 2 m fra brannen er estimert til rett over 5 kW/m2.

4.7 Forsøk 6: Flammebrann – uten stativ
Forsøk 6 ble gjennomført med en ambient temperatur i brannhallen på 17 °C.

4.7.1 Observasjoner
I tabell 4.6 presenteres utvalgte observasjoner gjort under forsøket.
Tabell 4.6 Observasjoner - Forsøk 6.

Forsøk 6: Flammebrann med 6 kg røsslyng. Avstand til vegg 3 m.
Tid
Observasjon
Bilde
5 min
Brannen utvikler seg
relativt sakte. Relativt
likt forsøk 5.

10 min

Tilstand.
forsøk 5.

Relativt

likt
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Forsøk 6: Flammebrann med 6 kg røsslyng. Avstand til vegg 3 m.
Tid
Observasjon
Bilde
15 min Brannens effekt øker
relativt stødig fra 15
minutter til 19 minutter.

19 min

Maksimal effekt skjer
mellom 19 minutter og
24 min.

21 min

I tidsrommet 19-24
minutter
er
flammehøyden mellom 1
og 1.5 meter.

70 min Brannen slukker fordi
det
ikke
er
mer
brennbart
materiale
igjen.
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4.7.2 Brannens energiproduksjon
Brannens energiproduksjon er presentert i Figur 4.13 og er basert på vektmålinger. For
å få en mer leselig graf er det benyttet et glidende gjennomsnitt på verdiene med 10
sekunders intervall. Dette fører til at de mest ekstreme målte verdiene blir presentert
noe lavere, men vurderes som ubetydelig i forhold til andre usikkerheter som
forbrenningseffektivitet og vektens nøyaktighet.
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Figur 4.13 Estimert energiproduksjon - Forsøk 6.

Brannen har en rolig forbrenning de første 16 minuttene før det er en relativt rask
økning opp mot en topp, rundt 19 minutter, med en effekt rundt 800 kW. Over tid
ligger den maksimale produksjonen rundt 700 kW. Brannforløpet er sammenlignbart
med Forsøk 5. Den har litt senere vekstrate og en mindre maksimal verdi. Den
maksimale effekten over tid er dog sammenlignbar rundt 700 – 800 kW.

4.7.3 Målt temperatur og stråling
Figur 4.14 viser temperaturutviklingen på platetermometerne. De er gitt «navn» ut ifra
plassering. Se tabell 3.1 for nøyaktig plassering, men de er nå 1 m lenger vekke i
horisontal retning i forhold til avfallsdunken.
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Figur 4.14 Temperatur til platetermometer som funksjon av tid for forsøk 6.

Den maksimale temperaturen på 143 °C er registrert av det lave platetermometeret på
stativet, plassert 2 m fra brannen. 3 m fra brannen er den maksimale temperaturen
som blir registrert 84 °C av det lave platetermometeret.
Figur 4.15 viser den estimerte strålingen basert på temperaturutviklingen presentert
ovenfor. Det er verdier fra de lave platetermometerne som blir benyttet.

44

Målt stråling - Forsøk 6
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Figur 4.15 Målt stråling - Forsøk 6.

Den maksimale strålingen 2 m fra brannen er estimert til like over 6 kW/m2, mens den
3 m fra brannen er estimert til rett under 3 kW/m2.

4.8 Generell kommentar til forsøk 5 og 6
Selv med åpent lokk og brenselet nært åpningen er det en relativt rolig brannutvikling
før plasten smelter og gir oksygentilgang til en større andel brensel. Selv om røsslyngen
er relativt tørr, er det fremdeles fuktighet i trevirke som må fordampe før det kan
antennes. Dette kan bidra å gjøre vekstraten til brannen lavere. Selv om det måles
høyere maksimumseffekt og stråling sammenlignet med forsøk 3 og 4 er det ikke særlig
signifikante forskjeller. Det er godt mulig andre typer fyllmasser i avfallsdunken vil gi
kunne gi en enda større effekt.
Den maksimale målte strålingen ved 1 meter er i størrelsesorden av 16 kW/m2 og
varigheten av stråling over 12.5 kW/m2 er lengre enn ved forsøk 3-4.
Platetermometerne indikerer en temperatur på 325 °C grader ved 1 meters avstand.
Det er her mulig at en ytterkledning i tre ville blitt antent.
Ved 2 meters avstand er den maksimale strålingen i størrelsesorden av 6 kW/m2 og
den maksimale temperaturen på platetermometerne er 143 °C.
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4.9 Oppsummering resultater
I forsøk 1-3 blir det undersøkt hvilken effekt lokket har på mulighetene for en brann og
utvikle seg med begrenset oksygentilgang. I alle forsøkene produseres det nok energi i
det benyttede brenselet til å smelte hull i plastikken slik at oksygentilgangen øker og
en full brann kan utvikle seg. Tabell 4.7 oppsummerer enkelte relevante
maksimumsverdier av målingene.
Tabell 4.7 Oppsummering av resultater.

Egenskap
Maksimumseffekt

Forsøk
Forsøk 5

Resultat
1.5 MW

Kommentar
Varigheten er svært kort, og kan
komme av utslag med vekten. Et
mer forsiktig anslag vil være at
maksimumseffekten av en brann
i en 140-liters avfallsdunk ligger
rundt 1 MW. Dette understøttes
av forsøk 3 og 6.

Minimum tid til
Forsøk 4
maksimumseffekt etter
antennelse

9 minutter

Selv om brannen øker i effekt
etter dette er det dette forsøket
som utvikler seg raskest. Dette er
trolig fordi plasten smelter på
fremsiden der luften blir tvunget
mot avfallsdunken.

Maksimum temperatur Forsøk 5
platetermometer 1 m
Maksimum temperatur Forsøk 5
platetermometer 2 m

325 °C

Maksimum temperatur
platetermometer 3 m
Maksimal målt stråling
1m
Maksimal målt stråling
2m
Maksimal målt stråling
3m

Forsøk 6

84 °C

Forsøk 5

16 kW/m2

Forsøk 6

6 kW/m2

Forsøk 6

3 kW/m2

152 °C
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Eneste forsøk med målinger fra 3
meter.

Eneste forsøk med målinger fra 3
meter.

4.9.1 Stråling som funksjon av avstand
Ut ifra resultatene er det mulig å indikere en utvikling av strålingen som en funksjon
av distanse. Det er i figur 4.16 benyttet at strålingen avtar proporsjonalt med kvadratet
av distansen. Som punkter er det benyttet 16, 6 og 3 kW/m2 som er de målte
maksverdiene for stråling ved henholdsvis 1, 2 og 3 m.

Maksimal stråling som funksjon av avstand
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Figur 4.16 Maksimal stråling som en funksjon av avstand.
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4

5 Diskusjon
5.1 Forsøkene
Forsøkene som skulle simulere en ulmebrann anses som representative for en reell
brann i en avfallsdunk som starter på grunn av varm aske, en eksoterm kjemisk
reaksjon eller biologisk nedbrytning som danner varme. Den like brannutviklingen
indikerer at brenselet som ble benyttet virket etter sin hensikt med tanke på å skape en
reproduserbar forsøksserie.
For åpen flammebrann ble det valgt tørr røsslyng som brensel. Det kan diskuteres om
dette er et worst-case scenario for en brann i en søppelbøtte. Gipskassen som ble laget
for å holde flytende plast fra å spre seg i brannhallen gjør imidlertid at det brennbare
materiale blir begrenset til et mindre areal og utsatt for mer tilbakestråling fra
flammene som igjen vil gi en høyere effekt. Ved å benytte andre typer brensel i forsøket
er det mulig brannen kan bli større, men om det er representativt for en reell «worstcase» situasjon er ikke gitt.
For eventuelt videre arbeid kan det være interessant å se på andre brensel for «worstcase» og også om det vil ulme selv med full avfallsdunk.

5.2 Hvordan oppfører en brann seg i en avfallsdunk?
Utviklingen av brann i avfallsdunker avhenger både av brenselet og om lokket er åpnet
eller lukket. Branner som starter med lokket igjen vil sannsynligvis ha en periode der
det kommer noe røyk ut av lokket frem til plasten smelter og lager hull for deretter å
utvikle seg relativt raskt til maksimal effekt. Hvor lang denne perioden er før det
smelter hull vil være avhengig av hvor ulmingen starter i avfallskassen i forhold til
kantene og hvilke temperaturer som produseres i ulmingen.
I forsøkene med åpent lokk og mye brensel tar det 10-15 minutter før effekten tar seg
opp nevneverdig. Tiden det tar til «full brann» vil være avhengig av hvor plasten i
avfallsdunken smelter i forhold til hvor vinden kommer fra. I forsøk 4 smelter det hull
foran på avfallsdunken og en får en raskere utvikling mot «full brann». Å beskrive et
generelt brannforløp i en avfallskasse vil med utgangspunkt i dette arbeidet være
utfordrende fordi brannforløpet er avhengig av brenselet og hvor i avfallsdunker det
først brenner hull i plasten.
Det er ikke funnet at Stativet i disse forsøkene reduserer brannens størrelse. Dette
henger sammen med at det primært er plasten i avfallsdunken som brenner, og denne
type brann kan ikke forhindres av Stativet. Etterhvert som brannen øker, smelter
plasten og danner en væskebrann med en energiproduksjon i størrelsesorden av 1 MW.
Uten stativ vil det være høy sannsynlighet for at avfallskassen på et tidspunkt velter.
Retningen den velter vil være avhengig av hvor plasten smeltes først. I disse
situasjonene er det sannsynlig at brannen vil ha en mindre maksimal størrelse da
forvarmingen av plastikk før den forbrennes blir mindre. Det kan allikevel skape en
farlig situasjon hvis dunken velter mot en husvegg og reduserer avstanden og dermed
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øker sannsynligheten for direkte flammekontakt. Med stativ vil brannen som regel bli
stor, men plasseringen er mer forutsigbar.
Som vist i kapittel 2.4 er avfallsdunker til husholdninger som regel plassert i grupper
av flere dunker. Ofte er det fire dunker plassert inntil hverandre. I denne rapporten er
det kun sett på brann i én 140-liters avfallsdunk. Hvordan spredningen til disse vil være
og hva en eventuell maksimumseffekt dette vil gi er vanskelig å antyde å må i så fall
være punkter for et eventuelt videre arbeid.

5.3 Kveles brannen når stativet holder lokket til
avfallsdunken igjen?
Forsøkene viser at ved lokket igjen, kveles den først flammebrannen, men siden det
typisk vil oppstå en ulmebrann i avfallsdunken vil flammebrann oppstå igjen når det
er brent hull i dunken. Resultatene viser også at det ikke er forskjeller på forsøk med
stativ som holder igjen lokket og forsøk uten stativ hvor lokket kun holdes igjen av egen
vekt.
Forsøkene viser at det er smeltepunktet til den benyttede plasten i avfallsdunken som
er avgjørende for brannforløpet. HDPE har smeltepunkt rundt 130 ⁰C, noe som er for
lavt til å hindre en ulmebrann med samme energi som i forsøkene å lage hull og dermed
utvikle seg til en full flammebrann.

5.4 Hvilke avstander sprer brann seg fra avfallsdunker?
Forsøkene indikerer at det er nok stråling fra en brann i én 140-liters avfallsdunk til å
kunne antenne trevirke 1 meter ifra, men svært lite trolig at det er nok til å antenne det
på en avstand av 2 meter. Som diskutert ovenfor er det sjeldent plassert kun én
avfallsdunk alene, men i grupper på som regel fire dunker. Anbefalingen gitt fra Norsk
brannvernforening på 2.5 meter for mindre avfallsbeholdere (under 180 liter) virker
dermed til å være fornuftige med tanke på spredning på grunn av stråling.
Det er ikke gjort målinger på andre brannspredningsmekanismer i dette arbeidet. Ut
ifra observasjoner er den maksimale flammehøyden i forsøkene rundt 2 meter. Ved
sterk vind vil dette kunne bre seg mot en husvegg. Trygg avstand med tanke på direkte
flammekontakt vil være trolig ivaretatt med de tidligere omtalte 2.5 meterne. For hus
som er bygget med kun én etasje vil takutstikket være et spesielt svakt punkt med tanke
på brannspredning ved på grunn av stråling, varmestrøm og eventuelt direkte
flammekontakt. Det vil være fornuftig å øke avstanden fra avfallsdunk til hus med kun
én etasje.
Spredning på grunn av flyvebrann er også en mulighet. Å oppgi en realistisk trygg
avstand som tar hensyn til flyvebrann er allikevel nesten svært vanskelig, noe
Lærdalsbrannen illustrerer godt.
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Som omtalt i forrige underkapittel er det i dette arbeidet kun tatt hensyn til én 140liters avfallsdunk som brenner. Når disse er plassert i grupper på eksempelvis fire er
den potensielle energien, fra tomme avfallsdunker, på rundt 1200 MJ. En kan altså
kunne forvente en større maksimaleffekt og dermed også et økt strålingsnivå. Norsk
brannvernforening sin anbefaling på 4 meter for avfallsdunker med størrelse opp til
600 liter virker også å være fornuftig for grupper på fire 140-liters beholdere.

5.5 Branntekniske fordeler/ulemper ved bruk at stativet
Den åpenbare branntekniske fordelen ved stativet er at det gir en mulighet til å flytte
avfallsdunkene vekk fra husveggen uten å måtte bekymre seg for at de skal velte, eller
at lokket åpner seg som følge av vind. Trolig gjør de det i tillegg vanskeligere og mindre
fristende å for brannstartere å flytte en avfallsdunk inntil en husvegg.
Stativet gjør et brannforløp i avfallskassen relativt forutsigbart og hindrer en
brennende avfallsdunk i å falle i en uheldig retning. Stativet viser ingen tegn til å svikte
på grunn av varmepåkjenningen et fullt brannforløp gir. Ulempen er at du er relativt
sikret å få et brannforløp som skaper høy maksimumseffekt.
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6 Konklusjon
Det blir her valgt å besvare de opprinnelige spørsmålene stilt fra Arkos. Disse må sees
i sammenheng med diskusjonen gjort ovenfor.
Ved å holde lokket igjen kveles den først flammebrannen. Forsøkene indikerer at det
ikke kveler en ulmebrann. Plasten som avfallsdunkene er produsert i har relativt lavt
smeltepunkt. Plasten smelter og lager hull som igjen fører til oksygen til brenselet.
Forsøkene gir følgende maksimale verdier for varmestråling fra brann i én 140-liters
avfallsdunk:
1 m – 16 kW/m2
2 m – 6 kW/m2
3 m – 3 kW/m2
Ulmebrann i en avfallsdunk med lokket igjen vil tilslutt smelte hull i plasten, noe som
tilfører oksygen. Vekstraten til brannen etter dette vil i stor grad være avhengig av hvor
hullet er laget i forhold til vindretning. I forsøkene oppnås en maksimal effekt i på 1,5
MW, dog i et svært kort tidsrom. Et mer forsiktig anslag ligger i størrelsesorden av 1
MW. En eventuell størrelse av en brann i en avfallsdunk som sprer seg til andre
avfallsdunker i nærheten er ikke vurdert i denne rapporten.
Resultatene indikerer at brannspredning fra én 140-liters avfallsdunk på grunn av
stråling er lite trolig over 2 m. Andre brannspredningsmekanismer er det ikke gjort
forsøk/målinger på, men er til en viss grad diskutert. Trolig er 2,5 meter tilstrekkelig
avstand til én 140-liters avfallsdunk. For å undersøke fare for brannsmitte med flere
avfallsdunker må det gjennomføres flere forsøk, ev. bruke Norsk brannvernforenings
anbefaling med en minimum avstand 4 meter mellom avfallsdunk og husvegg.
Bruken av Stativet som er undersøk i disse forsøkene vil ved å holde lokket igjen stoppe
den første flammebrannen, og dermed gi et lengre brannforløp som igjen gir
brannvesenet bedre tid til å rykke ut og slukke brannen. Videre vil Stativet gjøre det
vanskeligere for personer å flytte på avfallsdunkene og tenne på innholdet. Fare for
brannstifting er dermed redusert.
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