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Biopeis – hvem er risikoansvarlige..?!

“Folk flest” mener: Det er fali det! av Jan (gjest)
Vegghengte kjøkkenskap er også farlige. tenk hvis de løsner og faller i hode på
deg akkurat når du står bøyd under for å sette glasset ditt inn i 
oppvaskmaskinen!
Tenk å lage en artikkel om dette!? Det er jo ikke peisen sin feil at den var
uforsvarlig festet! (fra dinside.no)
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Presentasjon av SINTEF NBL as

Kort om SINTEF NBL
Virksomhetsgrunnlag, organisasjon og ressurser

SINTEF Certification

Branntest teknologi
Presentasjon av utstyr og muligheter

Brann og risikokontroll 
Plastmaterialers brennbrahet
Komfyrbrann
Biopeis
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SINTEF NBL - virksomhetsgrunnlag

Branntesting teknologi – gjennom 75 år
Standard testing og spesial testing
Utvikling av branntester
Verifikasjon av beregningsmodeller

Produktdokumentasjon
SIC / Byggevaredirektivet
Rattmerking (shipping)

FoU og spesialrådgivning
Slokke teknologi (vanntåke)

CFD beregninger (brannbeskyttelse, jetbranner)

Brann og risikokontroll, samfunnssikkerhet
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Brannkunnskaps laboratorium

Antennelse
Etablert brann   Utvikling

(Overtenning)

Fullt utviklet brann Reduksjon Tid

Varme

Materialegenskaper
- Lav antennelighet
- Lite varme
- Lite røyk
- Lite giftige gasser

Tidlig deteksjon og alarm

Slokking

Konstruksjonenes brannmotstand

Forebygging og beredskap Evakuering Redning

Risikokartlegging og –bevisstgjøring (kognitivt, politisk)
Menneske-Teknologi-Organisasjon (MTO)
Risikoaksept/Nytte-kost/ALARP og restrisiko 
Robusthet&sårbarhet, Safety&Security, HMS, beredskap

God nok risiko-kontroll?
Sikkert nok?
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Kunnskaps-
tjenester 

brann og 
risikokontroll

Testing Sertifisering
ISO, CEN, IMO, … CE, SIC, rattmerke, …

Byggenæ
ring

M
aritim

 sektor
O

ffshore
TransportK

unnskapsutvikling

Erfaringsoverføring

FoU

Virksomhetskonsept for et SINTEF brannlaboratorium

Industri

Konsekvenser av virksomhetskonsept
Høykompetente medarbeidere en forutsetning
Laboratorie og FoU kapasitet må egenfinansieres (medfører tilsynelatende høye timepriser)
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SINTEF NBL - organisasjon

Akkreditering, HMS, AS-organisering

Tjenesteorienterte arbeidsprosesser

Samarbeidsrelasjoner
SINTEF Byggforsk

Brann FoU og spesialrådgivning
”Tre og brann”
Brann Byggforskblad

SINTEF certification (SIC)
Byggevaredirektivet (brann, fukt, lyd, varme, miljø)

Efectis
Europeiske testlaboratorium (byggevaredirektivet)

Markedsmessige samarbeidsrelasjoner
Brannvernsforeningen
ComputIT (vanntåke CFD), Petrell (strukturrespons CFD)
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SINTEF NBL - ressurser

Laboratorium
Materialegenskaper (hvordan reagerer materialer på brann?)
Brannmotstand (hvor lenge klarer konstruksjonen seg i brann?)
Store forsøkshall

Slokketester
Offshore slokkerigg – er vannkanoner like bra som 
slokkeanlegg?
Tunellbranner
Jetbrann

Fyrverkeri
Piper og ildsteder

Medarbeidere
28 medarbeidere med ”viten og vilje”
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SINTEF Certification (SIC)

SIC Byggforsk (byggevarer)
Industrialisering, forenkling av byggesak

Byggforsk og NBL samarbeider om byggevarer med krav 
til flere egenskaper (brann, fukt, varme, lyd, lys)

SIC ”generic”
Felles database, kompetanse- og konseptutvikling

SIC muligheter:
SIC Piper og ildsteder (p.t. NBL system)
SIC Røykvarslere (NBL system)
SIC Rattmerking (NBL system)

Behov hos andre SINTEF konsernområder

•Sertifisering og godkjenning av produkter, materialer og løsninger etter 
nasjonale og internasjonale regler
•Forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier 
•Inkluderer prøvning, dokumentasjon og inspeksjon
•Del av SINTEFs virksomhetsgrunnlag og merkevarebygging
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STANDARDISERT TESTING
Brannmotstand:

• Bygningselementer 
• Skiller 
• Dører og vinduer 
• Gjennomføringer 
• Verdiskap 
• Motstand mot jet-brann 

Materialers bidrag til brann:
• Brennbarhet 
• Antennelighet 
• Flammespredning 
• Røykutvikling 
• Giftige gasser 
• Varmeutvikling

Annen prøving:
• Ildsteder, både sikkerhets- og  miljøprøving 
• Skorsteiner
• Vanntåkesystemer
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Testhall for prøvning av
konstruksjoners brannmotstand
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• MATERIALERS BIDRAG TIL BRANN

SKISSE AV SBI- APPARATUREN

partner of
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ISO 5660 - Konkalorimeteret

Veiecelle

Prøvestykke

Konisk ovn

Gnisttenner

Avtrekkshette

Temperatur-og trykkmålinger
gjøres her

Gassprøver
tas her

Sotfilter

Avtrekksvifte

Røyk og temperatur-
målinger gjøres her

Prøvestykke

Aluminiumsfolie

Keramisk materiale
med lav tetthet

Panne for
prøvestykke

Ramme

partner of
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ISO 9705 - Room Corner test

Avtrekkshette

Propanbrenner

Gassprøver tas her
(O2, CO, CO2, HCN)

Optisk røyktetthet
måles her

partner of
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SPOR ETTER BRENNBAR VÆSKE         

partner of
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Branntesting
plastmaterialer

Bildet (fra Brann og sikkerhet ) viser en brannen i Skien området, med 
materiale referert til  som ”selvslokkende”

Hva forteller en branntest?
Brannegenskaper under gitte forutsetninger (ikke brannlast)

Hvor allmengyldige er forutsetningene?
Kontrollere om pre-aksepterte løsninger gir akseptabel rest risiko

Hva er praksis på dette?
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Anne Steen Hansen uttalelser i Brann & 
sikkerhet

Selvslokkende er ingen klassifiseringsbetegnelse, men benyttes gjerne i markedsføring, 
ofte for å presisere at et produkt har bestått kriteriene i et småskalaforsøk. I slike tester 
eksponeres produktet for små tennkilder (for eksempel en fyrstikkflamme eller glødende 
metalltråd), og typiske vurderingskriterier er evnen til flammespredning og om det 
drypper brennende dråper fra prøvestykket. Materialene kan oppføre seg helt 
annerledes i bygningsbranner om de blir utsatt for større tennkilder enn en 
fyrstikkflamme.

I en del produktspesifikasjoner er det angitt at materialet er tilsatt stoffer som gjør det 
mindre antennelig. Hva betyr dette i praksis? 

Vi må skille mellom antennelighet og brennbarhet. Antennelighet er et uttrykk for hvor 
lett et stoff antenner, mens brennbarhet beskriver hvordan stoffet brenner, det vil si 
flammespredning, forbrent masse per tidsenhet og så videre. Stoffene som tilføres en 
del materialer, gjør materialet mindre antennelig. Som oftest er dette av liten betydning 
dersom det allerede har oppstått en brann. Hvis brannpåkjenningen er stor nok, vil 
materialet kunne brenne like godt som et tilsvarende materiale uten tilsatsstoffene. 
Spørsmålet er hvor stor startbrann produktet er designet for å kunne motstå – er det en 
fyrstikkflamme eller brann i en søppeldunk? Den branntekniske dokumentasjonen skal 
kunne gi svar på dette.
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SLOKKESYSTEMERS EFFEKT

Vanntåkebeskyttelse
av jetjagere i hangar 

partner of
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TESTING AV VANNTÅKESYSTEM
TIL BRUK I MASKINROM

partner of
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Piper og ildsteder
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Storhallen, for branntester opp til 40 MW

partner of
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VERIFIKASJONSFORSØK FOR 3D SIMULERINGSMODELLER

partner of
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Offshore slokke testrigg
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FELTFORSØK

partner of
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