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Abstrakt
De fleste alkoholbaserte desinfeksjonsvæsker består hovedsakelig av etanol, en meget
brannfarlig væske. Bruk og lagring av forskjellige alkoholbaserte desinfeksjonsvæsker har
blitt særlig aktuelle etter utbruddet av Corona-pandemien, da disse produktene benyttes
mange steder, og i et stort omfang. Dette notat ser på noen branntekniske problemstillinger
knyttet til bruken av alkoholbaserte desinfeksjonsvæsker.
I flere av butikkene som har blitt befart i forbindelse med denne vurderingen er det åpenbart
at den økte mengden desinfeksjonsmidler bidrar til økt sannsynlighet for raskere spredning,
og større konsekvenser ved en mulig brann. Det var også tilfeller hvor eventuell brann i
desinfeksjonsmidlene ville hatt stor betydning for muligheten for evakuering av butikken.
Befaring på institusjon som sykehjem viser at både Internkontrollforskriftens krav til
systematisk arbeid med å avdekke risiko, Brannvernloven med Forebyggingsforskriftens krav
til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene, og Håndteringsforskriftens forbud mot å lagre brennbar væske uten risikoanalyse, er brutt.
Det er også mange andre forhold vi heller ikke kjenner til, som f.eks. hva som skjer med
væske oppbevart på flaske/kanne, som påføres økt temperatur ved brann.
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1. Bakgrunn
Brann- og Sikkerhetsrådgivning AS (BSR) er engasjert av Oxyl Clean AS som brannteknisk
rådgivere for å vurdere om det er forskjellige branntekniske problemstillinger relatert til bruk
og lagring av alkoholbasert desinfeksjonsvæske. Dette er vurdert mest hensiktsmessig utført i
notats form. De fleste alkoholbasert desinfeksjonsvæsker består hovedsakelig av etanol, som
er en meget brannfarlig væske. Oxyl Clean AS sine produkter på dette området er ikke
alkoholbaserte, men har dokumentert effekt på Covid-19 virus og andre kappekledde virus.
Bruk og lagring av forskjellige alkoholbasert desinfeksjonsvæsker har blitt særlig aktuelle
etter utbruddet av Corona-pandemien, da disse produktene brukes mange steder og i et stort
omfang. BSR sitt notat tar utgangspunkt i to scenarier; Bruk og lagring i henholdsvis
butikk/kjøpesenter og sykehjem/institusjon. Disse representerer to forskjellige typer
virksomheter, som bør kunne belyse noe av bredden i eventuelle problemstillinger knyttet til
håndtering av alkoholholdig desinfeksjonsvæske, og da spesielt bruk og lagring av dette.
I forbindelse med oppdraget har BSR gjennomført befaring på et utvalg butikker/kjøpesenter,
samt et sykehjem. Dette er gjort for å kunne avdekke noen av de reelle problemstillinger,
fremfor å kun sette søkelys på «skrivebordsproblemer». Ut fra dette er lover, forskrifter og
andre supplerende veiledninger blitt vurdert, for å se i hvilken grad de har blitt etterfulgt.
Produktene berøres også av flere lover og forskrifter, og hvordan disse etterleves vil ha en
direkte påvirkning i sannsynlighet for uønsket hendelser og konsekvens av disse. Her er brann
en særlig uønsket hendelse som kan medføre store konsekvenser, særlig blant mennesker som
krever behandling og tilsyn.
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2. Arbeids- og presentasjonsform
Det er valgt å legge frem praksis slik BSR har erfart/observert/fortalt med bruk og lagring av
alkoholbasert desinfeksjonsvæsker, og de problemstillingene dette reiser, i notats form. Dette
hovedsakelig da f.eks. rapport setter veldig klare krav til både problemstilling, graden man
skal fordype seg på et spesifikt område og kvalitetssikringen av dem. Et notat er i denne
sammenheng en redegjørelse rundt de forskjellige problemstillinger, og passer langt bedre til
dette oppdraget.
BSR har ikke blitt påvirket av oppdragsgiver til å velge hvilke områder man skal jobbe på,
hvilke problemstillinger man spesifikt skal se på eller hvordan man skal jobbe. BSR er bedt
om å vurdere om det er branntekniske problemstillinger knyttet til bruken av alkoholbaserte
desinfeksjonsvæsker, og dette er forutsetning for arbeidet BSR har gjort.
Det er et klart ønske fra BSR sin side at dette notatet skal føre til at enkelte problemstillinger
blir utforsket, med påfølgende spesifikke rapporter og praktiske brannforsøk på et senere
tidspunkt. Rapportene bør vurderes å utføres med så høyt faglig nivå og grundighet, at dette
kan publiseres som vitenskapelige artikler, da problemstillingene her ikke bare er nasjonale,
men internasjonale.
Det er valgt å utføre befaring på flere steder, og etterspørre muntlig, ut fra gitte
problemstillinger (se vedlegg 1 og 2), hvordan man forholder seg til alkoholbasert
desinfeksjonsvæske. Bilder tatt i forbindelse med befaring medfølger dette notat, der BSR
mener visualisering best forklarer eller belyser saken.
Det er ikke oppgitt hvilke steder i Norge BSR har gjennomført befaringene, men vi har valgt
både mindre og større butikker/kjøpesenter, samt et stort sykehjem. Notatet skal ikke brukes
til å «henge ut» virksomheter, men på generelt grunnlag belyse problemene slik BSR har
erfart dem.
Sykehjemmet har, grunnet Corona-pandemien, hatt tilsyn, og har fått meget gode
bemerkninger på sine rutiner og evne til å endre dem når situasjonen krever dette. Dette gjør
også at erfaring og praksis i forhold til lagring og bruk av alkoholbasert desinfeksjonsvæske
er meget interessant på flere nivåer.
Etter en introduksjon til de to scenariene, samt overordnet tekniske fakta om produktene, tar
dette notatet for seg individuell gjennomgang av butikk/kjøpesenter og sykeheim/institusjon
på følgende måte:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Befaring; Hvordan lagres og håndteres dette i dag?
Byggteknisk funn, inkludert fysiske tiltak mot antennelse, spredning og slokking
Organisatorisk funn; Hvordan forholder personalet seg til væsken?
Hvilke lovkrav er virksomheten underlagt på dette området?
Etterlevelse av disse krav, samt veiledninger
Drøfting

Påfølgende blir hovedfunn, det vil si funn som er like for begge scenariene, bli kort
oppsummert etter samme mal som for de individuelle gjennomgangene.
Til slutt presenteres BSR sine anbefalinger.
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Rapporten vil også bli oversatt til engelsk, slik at den kan leses av andre, utenfor Norges
grenser.
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3. Tenkte scenarier
Butikk / Kjøpesenter (RKL5)
En butikk eller et kjøpesenter besøkes regelmessig av sine kunder, kunder som kan være i alle
aldre, med ulik bakgrunn og med ulik forutsetning for forståelse rundt de branntekniske
vurderinger som er lagt til grunn for å redusere sannsynligheten og konsekvens av brann.
De aller fleste som besøker dem, er ikke særlig kjent med lokalene og de eventuelle rutiner
som gjelder for bygget ved brann. Det betyr også sannsynligvis for de fleste, at de stoler på at
forholdene er tilrettelagt for å unngå brann og dens konsekvenser. At det kan være omfattende
evakueringsveier på et kjøpesenter, er mest sannsynlig ikke særlig kjent. Når man så besøker
disse stedene nå, oppfattes det innlysende at man skal benyttes seg av den desinfeksjonsvæsken som er satt frem. At den er meget brennbar, ofte er plassert i evakueringsvei og at det
ofte også er andre brennbare produkter like i nærheten, gjør at man kan stille seg følgende
spørsmål:
1.
2.
3.
4.

Er personskade vurdert?
Er konsekvens av å vanskeliggjøre eller blokkere rømningsvei vurdert?
Er brannspredning vurdert?
Hvor mye står fremme for salg i butikk?

Sykehjem / Institusjoner (RKL 6)
Det som i hovedsak skiller ut institusjoner som sykehjem fra andre typer virksomheter, er
dens brukere. Her bor mange mennesker som befinner seg i ekstra sårbar livssituasjon og som
lovgiverne har nedfelt gjennom lover og forskrifter, skal ha særskilt omsorg. Blir man nødt til
å evakuere bygget grunnet brann, så må disse menneskene ha hjelp til å komme seg i trygghet.
Av den grunn settes det mange krav til slike virksomheter, blant annet når det gjelder selve
bygningen og driften av den. Derfor settes også slike institusjoner i den høyeste risikoklasse
etter byggtekniske lover og forskrifter.
På institusjoner som sykeheim har det vært brukt alkoholbasert desinfeksjonsvæske lenge,
men i den senere tid har bruken økt stort. Det betyr at det nå kan være betydelige mengder
med desinfeksjonsvæske lagret og plassert rundt i bygget. Her har det, rent historisk, vært stilt
meget strenge krav til både brannsikkerhet og det generelle HMS arbeidet, og vil derfor være
interessant å se hvilke krav og rutiner som eksisterer rundt dette.
1. Hvilken veiledning eller generell instruks fra myndighetene er gitt på dette området?
2. Hvilke konsekvenser kan en økt lagring medfører?
3. Tar man nå flere hensyn, til både risikoen for personskade og muligheten for
storbrann, enn tidligere?
4. Hvordan lagres desinfeksjonsvæsken i dag?

// Vesterveien 15B, 4613 KRISTIANSAND // 38 00 09 99 // www.bsr.no //
// firma@bsr.no // Org.nr. 977 092 426 // Bankkonto 3201 53 15538 //

Prosjekt
Tiltakshaver
Dato utført
Rev. dato|

Oxyl Clean AS
Oxyl Clean AS
24.08.2020
-

Side
Utf./Kontr.
Prosjekt nr.
Rev. nr.

Side 8 av 39
KDB/AF
12605
-

4. Teknisk informasjon om alkoholbasert hånddesinfeksjon
Desinfeksjon betegner en behandling av lokaler, materiell eller personer for å eliminere/
redusere risiko for overføring av smitte, hovedsakelig bakteriell, men også virus. Spesielt
kappeinnkledd virus (som f.eks. Covid-19) har vist seg utfordrende å fjerne med
alkoholbaserte produkter, og det anbefales derfor håndvask med såpe som beste løsning
fremfor alkohol.
Det finnes et stort utvalg av produkttyper for desinfeksjonsmidler på dagens marked. De fleste
av disse er alkoholbaserte desinfeksjonsmidler. Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler er
tilgjengelig i ulike former, som gel, skum, servietter eller væske. Alkoholkonsentrasjonen i
hånddesinfeksjonsmidler varierer noe ut ifra hvilken produkttype dette er, samt planlagt
bruksområde. Mange desinfeksjonsmidler har en etanolkonsentrasjon mellom 70 % og 85 %.
(Folkehelseinstitutet, 2020)
Etanol (C2H5OH) er den nest enklest sammensatte alkoholen, og har to hovedbruksområder.
Det ene i nytelsesmiddelindustrien og det andre innen kjemisk-teknisk industri. Teknisk
benyttes etanol som et viktig løse- og ekstraksjonsmiddel. Denne alkoholen benyttes ofte i
hånd- og overflatedesinfeksjon, som et middel mot bakterier og virus. (Store Norske
Leksikon, 2018)

Kategori 1

Flammepunkt < 23°C

Kokepunkt < 35°C

Kategori 2

Flammepunkt < 23°C

Kokepunkt > 35°C

Kategori 3

Flammepunkt ≥ 23°C

Kokepunkt ≤ 60°C

Symbolforklaring: < = mindre enn, ≤ = mindre eller lik, > = større enn, ≥ = større eller lik
Tabell 1 Kategoriinndeling av brennbar væske

Krav og veiledning til brannfarlig væske kategori 1 og 2 er strengere enn det som er tilfelle
ved kategori 3. Dette gjenspeiles blant annet i oppgitte veiledende mengder for oppbevaring i
salgslokaler, se underliggende tabell hentet fra Temaveileder for oppbevaring av farlig stoff.
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2016) (Store Norske Leksikon, 2020)

Tabell 2 Utklipp fra DSB – Temaveileder for oppbevaring av brannfarlig stoff i salgslokaler
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BSR har tatt utgangspunkt i tilfeldige utvalgte etanolbaserte geler og væsker, og har sett på
produktdatablad for disse.

Figur 1 Utklipp av produktdatablad – Hånddesinfeksjon, 75% etanol

Figur 2 Utklipp av produktdatablad – Hånddesinfeksjon, 85% etanol
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Klassifisering og faresetninger angir, på begge eksemplene av databladene, at produktet er en
meget brannfarlig væske og damp, betegnet med «H225». Betegnelsen «H225» karakteriserer
væske og damp som er «Meget brannfarlig», og plasseres følgelig i kategori 2. «H224»
karakteriserer væske og damp som er «Ekstremt brannfarlig», og plasseres i
kategori 1. Brannfarlige væsker tilhørende kategori 3, får betegnelsen «H226», «Brannfarlig
væske og damp».
Det er flammepunkt og kokepunkt som gjør at etanol blir plassert i kategori 2. Det foreligger
rapporterte uønskede hendelser, der antatt statisk elektrisitet har antent væsken på huden.
(Dagbladet, 2020)
Densitet

0,789 g/cm3

Kokepunkt

78,5°C

Flammepunkt

12°C

Frysepunkt

-117,3°C

Energiutgivelse pr. gram ved 29,7 kilojoule
forbrenning
Tabell 3 Etanol - Egenskaper

Etanol er meget lett antennelig, og tilhører som tidligere beskrevet, kategori 2 for brannfarlig
væske. Ved brann av ren etanol er flammen nesten helt usynlig, og gir ingen røyk.
Desinfeksjonsmidler har gjerne et blandingsforhold som gir en svak blålig farge, som kan
være vanskelig å oppdage med det blotte øyet. (Store Norske Leksikon, 2018)
(Miljødirektoratet, 2020)

1L

Ca. 23 MJ

25 L

Ca. 586 MJ

50 L

Ca. 1 170 MJ

500 L

Ca. 11 700 MJ

1 000 L

Ca. 23 450 MJ

Tabell 4 Beregnet spesifikk brannenergi for etanol + plastbeholder

Produkt
1 000 kg trevirke
1 000 kg klær
1 000 l bensin

Brannenergi
Ca. 17 500 MJ
Ca. 20 000 MJ
Ca. 33 300 MJ

Tabell 5 Brannenergisammenligning med andre kjente produkter
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5. Butikk / Kjøpesenter
Det er foretatt en rekke befaringer på diverse kjøpesentre, dagligvarebutikker og andre
butikker som selger alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.
Befaringene er i hovedsak utført for å avdekke hvordan alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er
håndtert ute i butikk, da generelt i områder som er tilgjengelig for kunder. Det er også
innhentet informasjon i form av spørsmålsark (se vedlegg 1), som er utsendt til en rekke
aktører i salgsbransjen.
Spørsmålene har som formål å avdekke byggtekniske og organisatoriske funn i forbindelse
med håndtering av brannfarlig væske. Da formålet ikke har vært å avdekke hvem som
eventuelt håndterer dette «korrekt» eller «feil», er alle eksternt medvirkende til prosjektet
holdt anonyme.
Av over 20 kjøpesentre/butikker som har fått tilsendt spørsmål, er det kun 3 som har valgt å
svare. Det presiseres at vårt oppdrag har hatt kort leveringsfrist, hvilket kan ha gitt utslag i
forhold til hvor mye data som har vært mulig å innhente. Det er likevel bekreftet av minst 2
butikker/kjeder at det er valgt å unnlate å svare, i frykt for konsekvenser ved manglende
risikovurderinger vedrørende temaet.

5.1. Befaring.
Befaring av kjøpesentre
Det er valgt å se på 3 uavhengige kjøpesentre, med fokus på utplasserte dispensere/beholdere
med alkoholholdig hånddesinfeksjon. Ingen av senterlederne for befarte sentre har valgt å
svare på våre spørsmål. Da ingen av sentrene/butikklederne svarte på forespørsel om å befare
selve lagrene i tilknytting til salgslokalene, har det ikke vært mulig for BSR å inspisere lager
med brannfarlig væske.
Det ble fokusert på følgende 3 hovedpunkter ved befaring:
▪
▪
▪

Mengder
Plassering
Økt risiko (sett i forhold til risiko uten utplasserte dispensere)

Det var ved alle sentrene plassert minimum 1 dispenser/beholder inneholdende alkoholbasert
hånddesinfeksjon ved hver av inngangene. 2 av sentrene hadde også plassert ytterligere
dispensere strategisk inne på senteret. Ingen av sentrene hadde mer enn én dispenser/beholder
på samme sted. Samlet mengde plassert i «fellesarealene» var av nokså beskjeden grad,
gjeldende for alle sentrene.
Det må også bemerkes at brannfarlig væske i fellesarealer er et tillegg til det som er utplassert
i hver enkelt butikk. 9 av 10 butikker inne på sentrene hadde egne dispensere eller beholdere
med hånddesinfeksjon til kundene.
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Veiledende avstand fra annet brennbart materiale ble for det meste overholdt. Det ble likevel
observert noen tilfeller av plassering i nærheten av tv-skjermer og andre tekniske
installasjoner, det ble også observert tilfeller hvor plakater ol. var i relativ nærhet til
hånddesinfeksjonen. All plassering av brennbar væske i umiddelbar nærhet til elektriske
installasjoner, og annet brennbart materiale er uheldig, fordi det ofte kan forekomme feil og
mangler ved elektrisk utstyr som fører til brann.
Spesielt der dette er plassert ved områder som benyttes til evakuering av bygget, kan dette få
alvorlige konsekvenser. I mange tilfeller var dispensere plassert på vegg, og utgjorde
liten/ingen fare for blokkering av evakuerende personer. I tilfeller hvor det ble benyttet
beholdere/dispensere på stativ, var disse i de aller fleste tilfeller, plassert på en måte som
utgjorde lav risiko for blokkering av evakueringsveier. Imidlertid var det noen tilfeller av
stativer som ved et gitt scenario kunne velte, og dermed vanskeliggjøre rømningen noe. Dette
særlig i tilfeller hvor mange benytter samme evakueringsvei samtidig.
I brannfaget opereres det med to forskjellige måter å beskrive evakuering av ett bygg på.
Enten via fluktvei, som beskriver forflytning fra branncellen man befant seg i, og direkte ut til
det fri, eller fluktvei som leder til rømningsvei, som videre leder til det fri. I tillegg har vi
evakuering via rømningsvei, som beskriver evakuering hvor man forflytter seg fra branncellen
man befant seg i, og inn i en ny branncelle som er utformet som rømningsvei (kan for
eksempel være rømningskorridor og trapperom), som igjen leder direkte til det fri.
Da de aller fleste butikker og kjøpesentre er å anse som én sammenhengende branncelle, vil
man på fagspråket benytte uttrykket «fluktvei» helt frem til utgangsdør som benyttes til
rømning. Imidlertid er det ingen begrepsbeskrivelse i temaveilederen som spesifiserer bruken
av ordet «rømningsvei». Denne beskrivelsen er gitt da det, for en person som ikke er kjent
med brannfaget, kan være nærliggende å tro at rømningsvei omfatter alle «veiene» man
beveger seg, til man har kommet ut til det fri. Det er ikke tilfellet.
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Bilde 1 – Plassering på kjøpesenter, i tilknytning til inngangsparti

Bilde 2 Plassering på kjøpesenter, i tilknytning til inngangsparti
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Bilde 3 Plassering i fellesområde i kjøpesenter, i nærheten av elektronisk utstyr

Befaring av butikker
Det er valgt å befare 4 dagligvarebutikker, samt et utvalg av butikker/kjeder som selger
alkoholbasert hånddesinfeksjon.

Dagligvarebutikker
I håndteringen av brennbar væske i de 4 forskjellige dagligvarekjedene, ble det observert store
likheter, basert på befaring av arealer som er åpne for kunder. Det er likevel enkelte
forskjeller, fra butikk til butikk.
Alle dagligvarekjedene hadde plassert dispensere/beholdere med hånddesinfeksjon til bruk for
kunder ved inngang til butikk. De fleste hadde også plassert noen få beholdere strategisk ute i
butikk (for eksempel ved frukt- og grøntavdeling). Mengdene plassert ute i butikken, til bruk
for kunder, oppleves å være begrenset. Mengdene som lå fremme til salg, varierte derimot en
god del. Fra svært begrenset i noen butikker, til en vesentlig mengde, på bortimot 100 liter, i
én og samme butikk.
Det ble observert på befaring at det tilsynelatende gjennomgående var tenkt på å forhindre
blokkering av flukt- og rømningsveier. Det fremkommer også i svar på spørsmålsark, at dette
er en tanke som det kontinuerlig har vært fokus på, også før pandemien. Det ble imidlertid
observert flere tilfeller hvor stativ var plassert ved utgangsdør, og som ved et gitt scenario vil
kunne velte, og dermed vanskeliggjøre rømning.
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Hvor nær den brannfarlige væsken var plassert andre varer, og annet brennbart materiale,
varierte fra butikk til butikk. Ved noen tilfeller i dagligvarebutikkene vurderer BSR at det er
økt risiko for brannspredning og blokkering av flukt- og rømningsveier, i forbindelse med økt
håndtering av brannfarlig væske, sammenlignet med om de ikke skulle hatt desinfeksjonsprodukter utplassert for publikum i butikk.

Bilde 4 Brennbar væske plassert i nærheten av brennbare materialer

// Vesterveien 15B, 4613 KRISTIANSAND // 38 00 09 99 // www.bsr.no //
// firma@bsr.no // Org.nr. 977 092 426 // Bankkonto 3201 53 15538 //

Prosjekt
Tiltakshaver
Dato utført
Rev. dato|

Oxyl Clean AS
Oxyl Clean AS
24.08.2020
-

Side
Utf./Kontr.
Prosjekt nr.
Rev. nr.

Side 16 av 39
KDB/AF
12605
-

Bilde 5 Utsalg fra dagligvarebutikk

Bilde 6 Stativ plassert ved utgangsdør
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Butikk med salg av alkoholbasert desinfeksjonsmidler
Det er oppsøkt 3 ulike butikker med utsalg av alkoholbaserte desinfeksjonsmidler, samt ett
apotek. Følgende ble observert i forbindelse med de 3 hovedpunktene.
Mengden brannfarlig væske, plassert på samme sted, varierte i stor grad. På det meste var det
plassert over 150 liter på samme sted i butikk. Den største mengden observert i én og samme
butikk var på godt over 500 liter, fordelt utover i butikken. BSR har ikke hatt mulighet til å
befare butikkenes lagre, og har følgelig ingen grunnlag for ytterligere å kommentere lagring,
utover det som stod utplassert for salg i butikk.
Betraktninger gjort på befaring er at plassering ofte var i tilknytning til andre varer, og
generelt uten at det var tatt hensyn til annet brennbart materialet. Fluktveier var i de fleste
tilfeller holdt frie for store mengder desinfeksjon. Det var likevel enkelte unntak, der det
åpenbart ville ha vanskeliggjort rømning, dersom disse skulle tatt fyr.
I flere av butikkene var det åpenbart at den økte tilgjengelige mengden desinfeksjonsmidler
ville bidra til økt sannsynlighet for raskere spredning, og større konsekvens ved en mulig
brann. Det var også tilfeller hvor brann i desinfeksjonsmidlene ville hatt stor betydning for
muligheten for evakuering av butikken.

Bilde 7 162 stk. 1-litersflasker med alkoholholdig desinfeksjonsmidler – plassert i nær inngang av butikk
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Bilde 8 Vesentlig mengde alkoholholdig desinfeksjonsmidler i relativ nær avstand til andre kjemiske varer (Plumbo,
rengjøringsmidler etc.)

Bilde 9 Alkoholholdig desinfeksjonsmidler plassert i umiddelbar avstand til annet brennbart materiale
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5.2. Byggteknisk funn
I temaveileder for oppbevaring av farlig stoff, står følgende om plassering av brannfarlig stoff
i tilknytning til rømningsvei, «Brannfarlig stoff må plasseres på en slik måte at det kan
gjennomføres forsvarlig rømning av lokalene ved brann, og at det kan foretas tilfredsstillende
innsats fra brannvesenet. Avstand fra brannfarlig gass, og fra brannfarlig væske kategori 1, 2
og 3, til rømningsvei bør være minst 8 m».
Generelt oppleves det, etter befaring av forskjellige butikker og sentre, at det ikke er iverksatt
særlige fysiske tiltak mot antennelse, spredning og slokking, utover hva som har vært tilfelle
før pandemien, og den utstrakte håndteringen av desinfeksjonsmidler.
Basert på svar på spørsmålsark (Vedlegg 1), er det nærliggende å trekke samme konklusjon;
At hverken ytterligere lagring eller distribusjon av brennbar væske, har medført
byggetekniske oppgraderinger, gjeldende for de aller fleste av kontaktpersoner BSR har
snakket med. Det må imidlertid nevnes at grunnlaget (samlet antall svar) ikke kan sies å være
av vesentlig omfang, og derav ikke kan verifiseres å være representativt.

5.3. Organisatoriske funn
Basert på svar på spørsmålsark, er den generelle oppfatningen at opplæring, restriksjoner og
andre organisatoriske tiltak har vært mangelfull. Og det er BSR sin oppfatning at i denne
spesielle tiden vi har vært inne i, med den pågående pandemien, så er det først og fremst
forhindring av smitte som har stått i fokus. De potensielle branntekniske konsekvensene av
økt håndtering av brannfarlig væske virker ikke å være vurdert i like stor grad.

5.4. Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen
Hvilke lovkrav er virksomheten underlagt på dette området?
▪

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) (Justis- og beredskapsdepartementet, 2020)

▪

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (Brannvernloven) (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018)

▪

Forskrift om brannforebygging (Forebyggingsforskriften) (Justis- og
beredskapsdepartementet, 2020)

▪

Forskrift om håndtering av håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Håndteringsforskriften) (Justisog beredskapsdepartementet, 2015)

▪

DSB – Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff (kapittel 3 Oppbevaring av
brannfarlig stoff i transport- og bruksemballasje (stykkgods)) (Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, 2016)
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Utdrag fra DSB – temaveileder for oppbevaring av farlig stoff: «Brannfarlig stoff skal som en
hovedregel lagres i egen branncelle. Spesielt gjelder dette ved lagring av brannfarlig gass og
for brannfarlige væsker kategori 1 og 2. Branncellen skal ha brannteknisk klassifisering
(brannmotstand) relatert til bygningens brannklasse, minst EI 60 i ubrennbare materialer.
Rommet skal ha selvlukkende dører».
For oppbevaring av brannfarlig væske ute i butikk, gjelder veiledende grenseverdier, jf. Tabell
under pkt. 15.3, kapitel 3 i temaveilederen. Se Tabell 2 under teknisk informasjon i dette notat.
Det spesifiseres at det må foretas en risikovurdering når det gjelder utplassering av brannfarlig
væske i butikker og kjøpesentre. Særskilt med tanke på fornuftig plassering og mengder. Ved
plassering i et salgslokale skal det ikke medføre vesentlig økt risiko for brann, i forhold til om
man ikke hadde hatt brannfarlig væske utplassert i lokalet.
«Lettflytende brennbare væsker som oppbevares i plastemballasje, bør, uansett flammepunkt,
oppbevares i brannskap eller avlukke, pga. rask brannutvikling ved antenning. Eksempler på
slike væsker er tennvæske, rødsprit, tynner, bensin, konsentrert spylevæske, etanol og
metanol. Eventuelt kan små forpakninger i begrenset omfang tillates med annen plassering»
(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2016)

5.5. Etterlevelse av disse krav
Det må konkluderes med at etterlevelse av forskriftskrav er varierende i de forskjellige
butikkene.
Ingen av aktørene som har besvart spørsmålene har beskrevet byggtekniske oppgraderinger, i
form av økt manuelt slokkeutstyr, konstruksjonsmessige tiltak som skal forhindre økt risiko
for spredning av brann, og heller ingen vesentlige oppgraderinger av lager som inneholder
brannfarlig væske, i forhold til det som gjaldt før pandemien. Likefult er alle klare på at
mengden brannfarlig væske i butikkene har økt.
Det ble på flere av befaringene observert avvik fra veiledende mengder brannfarlig væske i
butikk, samt minimumsavstander oppgitt i temaveileder.
Det oppleves, basert på spørsmål og dialog med enkeltpersoner i salgsbransjen, at
organisatoriske tiltak har vært mangelfulle. Det er gitt uttrykk for manglende informasjon,
opplæring og restriksjoner gitt til arbeidsstaben. Krav til særskilt risikovurdering ved
oppbevaring av brannfarlig væske, virker å være manglende hos flere av butikkene BSR har
vært i dialog med.
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5.6. Drøfting
Praksis for håndtering av brannfarlig stoff i butikker og kjøpesentre varierer, siden det er
observert større og mindre avvik i forhold til relevante forskrifter og veiledere. Hva
hovedgrunnen til manglende etterlevelse av krav kan skyldes er uvisst. Manglende
detaljregulerende forskrifter tilhørende forskjellige typer salgslokaler, kan være en bidragsyter
til varierende grad av risikovurderinger ved håndtering av brannfarlig væske og i visse tilfeller
komplett mangel på risikovurdering.
Manglende informasjon og kunnskap internt i bedriftene, samt manglende «press» fra
myndighetene, oppleves å være en av hovedårsakene til problemstillingen.
Forskjellige typer salgslokaler vil i ulik grad ha vanskeligheter med å etterleve krav og
veiledninger i praksis. Det er likevel observert avvik fra forskrifter og veiledninger, som ved
enkle grep kunne tilfredsstilt gjeldende krav. Dette går først og fremst på mengder og
plassering av brannfarlig væske ute i butikk, samt organisatoriske tiltak. Dersom man har en
vesentlig beholdning av brannfarlig væske, uten å ha muligheter for byggetekniske
oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse, finnes det alternativer, som for eksempel
utvendig lagring.
Risikovurderinger vedrørende økt sannsynlighet for brann, samt konsekvensene av en mulig
brann, sett opp imot konsekvensene av eventuelle smitteutbrudd er høyst relevante, men hvem
er det som er ansvarlig for å gjøre denne vurderingen? Burde myndighetene hatt tydeligere
krav til bedrifter som håndterer brannfarlig væske, og hvem er ansvarlig for å kontrollere om
krav blir etterlevd?
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6. Sykehjem / Institusjon
Sykehjem og andre tilsvarende institusjoner har tradisjonelt brukt alkohol til rensing og
desinfeksjon lenge. Dette betyr nok at de fleste forventer at de som bruker disse, med
ledelsen i spissen, har en god forståelse rundt problematikken knyttet til slike produkter. Det
oppfattes som et lett synlig bevis på at man har tatt problematikken på alvor, at man ofte på
samme steder der som desinfeksjonsvæsken er, også finner håndkrem. Dette da alkohol tørker
ut huden og man vil unngå skader av huden, som igjen gir nye helsemessige utfordringer for
de som skal utøve det helsefaglige tilbudet og brukere.
Denne forståelsen forventer man også skal gjelde sannsynlighet for brann og konsekvens av
en slik alvorlig hendelse (risiko). Når bruken av slike desinfeksjonsvæsker har økt (inkludert
lagring) på slike steder, forventer man at de rent brannfaglig spørsmål rundt dette blir tatt
meget seriøst.
Det er derfor meget interessant, ut fra et rent brannfaglig synspunkt, å kunne besøke et stort
sykehjem, som gjennom tilsyn grunnet Corona-pandemien er funnet å ha gode rutiner og hatt
evnen å tilpasse seg den reelle situasjonen.

6.1. Befaring.
For at besøkende skal raskt kunne være fjerne eventuell Covid-19 virus fra sine hender, er
desinfeksjonsvæsken plassert like innenfor døren. Entré og gang innehar også en meget viktig
funksjon ved brann, muligheten for sikker rømning. Evakueringsvei (rømning- og fluktvei)
har en helt sentral del i det å kunne få beboere trygt ut ved brann. Når så den lett antennbare
væsken står plassert i umiddelbar nærhet til både søppelbøtter og brennbare møbler, så er det
straks meget høy sannsynlighet både for at brann oppstår og at en brann i dette området raskt
blir stor.
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Bilde 10 Plassering av avfallsbøtte rett under den alkoholholdig desinfeksjonsmidler

Bilde 11 Plassering av brennbar stol for personopphold rett ved/under den alkoholholdig desinfeksjonsmidler
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Bilde 12 Palle med bleier plassert i samme rømningsvei

I naborom med dør direkte ut til rømningsvei, lagrer sykehjemmet både sine generelle
rekvisita (f.eks. rullestoler) og forbruksmateriale. Dette består hovedsakelig av cellulose
produkter (tørke- og toalettpapir, bleier, arbeids- og sengetøy, håndklær, osv.), og en del andre
produkter som plastkopper og andre væsker på plastkanner/flasker.

Bilde 13 Sett fra rømningsvei inn til lager
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Bilde 14 Lagerbur med div. papirprodukter

Bilde 15 Lagerbur for de flytende produktene (her ble desinfeksjonsvæsken lagret før befaringen)
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På sykehjemmet lagres det i underkant av ca. 150 L med brennbar desinfeksjonsvæske på
brennbare flasker i brennbar emballasje. Beholdningen kan også være større, da
forsyningsproblematikk har gjort at man i større grad hamstrer. Dette er en direkte
konsekvens av at man har opplevd leveringsproblematikk i en svært krevende situasjon.
Normal lagring ligger på ca. 20-30 L for dette sykehjemmet.

Bilde 16 Desinfeksjonsvæsken flyttet til innerrom uten noen brannmotstand

6.2. Byggteknisk funn
Lagerrommet er egen branncelle med 30 min brannmostand på dør, utstyrt med
ventilasjonsanlegg. Rommet eller stedet der man oppbevarer selve væsken har ikke
oppsamlingskar eller kant av betydning, som vil hindre væsken å renne ut i hele rommet eller
ut i rømningsvei ved brann.
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Bilde 17 Ikke noe betydningsfull nivåforskjell lager og rømningsvei

Bilde 18 Ikke noe nivåforskjell til "nytt" lager
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Bygget er utstyrt med automatisk brannvarsling. Hvor raskt et slikt anlegg oppdager brann,
når selve væsken brenner uten røyk, vites ikke. Det er først når andre brennbare materialer
brenner, at man får synlig flamme og røyk.

6.3. Organisatorisk funn
Sykehjemmet sin ledelse og ansatte har ikke forstått at bruk eller lagring av den
alkoholbaserte desinfeksjonsvæsken medfører hverken større sannsynlighet for brann (siden
det er så lett antennbart), brannspredning, (siden væske sprer seg selv ut), personskade (siden
væsken på huden kan antennes også av statisk elektrisitet) og at både spill/lekkasje/bruk gir
eksplosjonsfare. At en typisk «nedvask» av rom, der store flater dynkes/vætes, medfører med
all sannsynlighet at fordampning av alkoholen i væsken gjør luften i rommet meget
eksplosjonsfarlig, var man overhodet ikke klar over.
Personalet er vel kjent med farene (både brann og eksplosjon) ved bruk av oksygen, men har
ikke tenkt at dette også gjelder den alkoholbaserte desinfeksjonsvæsken. På spørsmål om
hvorfor det er slik, ble det pekt på følgende punkter:
▪

I den helsefaglige utdanningen og miljøet er det søkelys på brann og konsekvens av
brann. Det er jo de som behandler f.eks. brannskadde personer. Da har dette vært
knyttet opp til det som de opplever som kjent risiko (bruk av levende lys, rømning,
øvelser, holde evakueringsveier åpne, osv.). Derimot er det ingen som noen gang kan
huske at den brennbare desinfeksjonsvæsken har vært oppe som et tema.

▪

Man har ingen kjennskap til at myndighetsorganer (departementer, direktorater,
brannvesen eller firma som f.eks. har brannvernkurs), har hatt dette opp som et tema.
Etter deres kunnskap har det f.eks. heller aldri vært utarbeidet en temaveiledning som
gjelder institusjoner som sykehjem, der man går gjennom krav i lover og forskrifter
som gjelder eller kan gjelde for denne type virksomhet.

▪

Videre nevnes det også en slags underbevist oppfattelse at «siden man bruker væske
for å slokke brann, så er vel ikke væsken her så farlig. Dette er jo ikke en
bensinstasjon».

▪

Det har heller ikke vært oppfattet at selv om desinfeksjonsvæsken har symbolet for
brannfare trykt på, at dette er en særlig viktig informasjon. «Varer har så mange
merkinger. Hvis dette var farlig, ville produsentene i større grad gitt skriftlig
informasjon om produktene og farene ved dette.»

6.4. Brann- og eksplosjonsvernlovgivningen
Et sykehjem er underlagt flere lover og forskrifter på brann- og eksplosjonsområdet. I tillegg
er det utarbeidet veiledninger, som fungerer som preaksepterte løsninger. Etterfølges disse, så
er krav i lov og forskrift oppfylt. Der det ikke fins spesifikke løsninger, må analyse benyttes.
Den første forskriften som sykehjem må forholde seg til, sammen med alle andre
virksomheter, er Interkontrollforskriften. Denne legger stor fokus på at virksomheten selv
må drive et systematisk HMS-arbeid, herunder kartlegging av risiko.
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En viktig del av HMS-arbeidet, er å forbygge og begrense konsekvens ved brann. Dette er
regulert i Brannvernloven med Forebygningsforskriften, som gjelder alle typer
virksomheter og bygg. Det er også utarbeidet en veiledning til forskriften. Lov og forskrift
fokuserer mye på aktsomhet og forebygging, siden brann aldri oppstår bare av seg selv, den
skapes.
Det kan være ukjent for mange at sykehjem (som mange andre virksomheter) er underlagt
«Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff»,
Håndteringsforskriften. Denne tar spesifikt for seg hvilke forskriftskrav det f.eks. er til
brannfarlig væsker.
Videre oppgis det lovlige mengder i noen typer virksomheter/bygg:
§ 6.Maksimal tillatt oppbevaring i visse typer av objekt
«I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 10
liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.
I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil
90 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.
I serveringssted, i overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare
brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.»
Til denne forskriften er det gitt ut en veiledning som heter «Temaveiledninger farlig stoff». I
del 4 «Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff» gis det mer informasjon. I Kapittel 3
«Oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods)» oppgis det
blant annet følgende krav (listen er ikke komplett):
▪

Krav til merking av rommet der væsken oppbevares som opplyser om brannfare, og
forbud mot røyking og bruk av åpen ild.

▪

Plassering av lageret, samt brannverntiltak og andre sikringstiltak, skal planlegges og
gjennomføres på en slik måte at risikoen for brann, eksplosjon eller andre uønskede
hendelser er redusert til et nivå som med rimelighet kan oppnås, og slik at tilgrensende
utstyrs- og anleggsenheter og omgivelsene for øvrig er tilfredsstillende sikret.

▪

Brannfarlig stoff skal kun oppbevares på de steder som er planlagt og avsatt til slike
formål.

▪

Ved brannteknisk dimensjonering skal rom og bygningsdeler hvor brannfarlig stoff
håndteres, plasseres slik at det fører til minst mulig risiko for andre aktiviteter i
bygningen.

▪

Drenerings- og oppsamlingsmulighet for eventuell lekkasje.

▪

Tiltak for å hindre at væske renner ut av rommet ved lekkasje.

▪

Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale der brannfarlig
stoff oppbevares. Opplag av tompaller, pappemballasje og annet brennbart materiale
må derfor oppbevares med god avstand til de brannfarlige stoffene.
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▪

Brannfarlig gass og brannfarlig væske kategori 1 og 2 skal ikke oppbevares under
bakkenivå.

▪

Brannfarlig stoff skal som en hovedregel lagres i egen branncelle. Spesielt gjelder
dette ved lagring av brannfarlig gass og for brannfarlige væsker kategori 1 og 2.
Branncellen skal ha brannteknisk klassifisering (brannmotstand) relatert til bygningens
brannklasse, minst EI 60 i ubrennbare materialer. Rommet skal ha selvlukkende dører.

▪

Rom for oppbevaring av brannfarlig stoff skal ha effektiv ventilasjon som sikrer mot
brann, eksplosjon og annen ulykke. Behov for uavhengig ventilasjon i forhold til
bygningens øvrige ventilasjonsanlegg må vurderes i forbindelse med
risikovurderingen.

▪

Avstand fra brannfarlig gass, og fra brannfarlig væske kategori 1, 2 og 3, til
rømningsvei bør være minst 8 m.

Dette er noen av kravene som listes opp for forskjellige typer virksomheter, som detaljhandel
industrivirksomhet, engroshandel og lignende. Disse er tatt med for å synliggjøre noen av de
kravene som andre virksomheter må forholde seg til.
For andre typer virksomheter, som sykehjem, opplyser ikke Håndteringsforskriften hva som
er tillatt, men det pålegger eier etter § 14 Risiko og risikovurdering og utføre risikovurdering
med analyse.

6.5. Etterlevelse av disse krav
Kan man si, på bakgrunn av de fysisk funn og intervjuet med personalet/styrer, at forskjellige
lover og forskrifter blir etterfulgt?
Interkontrollforskriften: Etter § 5 skal «Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art,
aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.» Herunder «kartlegge farer og
problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak
for å redusere risikoforholdene» og «iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen»
Det er svært vanskelig å kunne gjøre annet enn å konkludere at selve forskriftens hensikt med
å avdekke fare/risiko og så rette opp/forebygge, ikke på noen punkt har blitt fulgt, når det
gjelder håndtering av den brennbare desinfeksjonsvæsken.
Brannvernloven med Brannforebyggingsforskrift: Etter § 1 skal forskriften «bidra til å
redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse,
miljø og materielle verdier.» og § 4 «Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til
brannsikkerhet som gjelder for byggverket.»
Det er svært vanskelig å kunne gjøre annet enn å konkludere at selve lovens og forskriftens
hensikt med å redusere sannsynligheten for brann, redusere konsekvens og kjenne kravene,
ikke på noen punkt har blitt fulgt, når det gjelder håndtering av den brennbare
desinfeksjonsvæsken.
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Brannvernloven med Håndteringsforskrift: Etter § 1 har «Forskriften har som formål å
verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker med farlig stoff.» og § 3
«Enhver som eier eller bruker utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff,
plikter å oppfylle forskriftens krav.»
Både basert på det faktum at det overhodet ikke fins noen risikovurdering eller at spesifikke
krav til virksomheter som har lov til lagre slike produkter har blitt fulgt, er man nødt til å
konkludere med at Brannvernloven og forskrift har blitt brutt.

6.6. Drøfting
Gjennomgangen viser med all tydelighet at det er en rekke forutsetninger som settes i norsk
regelverk, knyttet til å oppdage (identifisere) risiko, som ikke er til stede i dag.
Det vil være svært vanskelig for forfatterne av dette notatet, å si at dette også gjelder å
fjerne/redusere risiko, med å iverksette nødvendig fysisk og organisatoriske tiltak. Dette av
den enkle grunn, at man ikke setter inn tiltak, før man er klar over at man har en risiko. Hadde
sykehjemmet fått informasjon som måtte forventes å forklare risikoen, og man så ikke hadde
gjort noe med den, så kunne man tydelig også konkludert med at virksomheten ikke hadde
fulgt de forutsetninger som gis gjennom regelverket i dag.
Det store spørsmålet blir likevel, hvorfor oppdager ikke virksomheten betydelig risiko?
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7. Hovedfunn
1. Hvorvidt det fins en forskrift og en temaveiledning til hvordan brannfarlig væske skal
håndteres eller ikke, har ikke hatt noen betydning for hvordan væsken har blitt
håndtert.
2. Selv om alle typer virksomheter er pålagt å drive systematisk HMS arbeide for å
oppdage/identifisere risiko, så oppdages ikke betydelig risiko eller iverksettes tiltak.
3. Ingen av de befarte virksomhetene hadde iverksatt byggteknisk tiltak.
4. Ingen av de virksomhetene som har besvart spørsmålene, hadde iverksatt
organisatoriske tiltak.
5. Alle befarte virksomheter har lagring/oppbevaring av den brannfarlige væsken i
tilknytting til fluktvei.
6. Alle befarte virksomheter har lagring/oppbevaring av den brannfarlige væsken i
nærheten av andre brannfarlig/brennbar materiale.
7. Alle befarte virksomheter har stor mulighet for at antennelse av den brannfarlige
væsken kan skje ved uforsiktighet eller tekniske feil.
8. Det er ingen tydelig varsling om at væsken er så lett antennelig at den kan antennes av
statisk elektrisitet.
9. Det er ingen varsling om at væsken brenner med tilnærmet usynlig flamme og ingen
røyk.
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8. Anbefalinger
Vi vil her liste opp noen klare anbefalinger, slik at bruken av alkoholholdig
desinfeksjonsvæske på både kort og lang sikt, blir langt tryggere.

8.1. Anbefaling til produsenter
Produsentene bør snarest få laget en kortfattet brukerinformasjon, når det gjelder krav som
gjelder de forskjellige typer virksomheter. For virksomhet som normalt ikke kan forventes å
bruke/forstå Håndteringsforskriften, må det gis særlig klar informasjon om hva som er lov,
farer ved både bruk og oppbevaring, og hvordan man skal gå frem når man er i tvil.

8.2. Anbefaling til byggeier og brukere
Ledelsen ved alle virksomheter må straks sørge for at man:
▪

ikke plasserer frem alkoholholdig desinfeksjonsvæske på en slik måte at
rømningsforholdene ikke blir forvansket

▪

har tiltak som kan hindre antennelse og spredning i rømningsvei

▪

har tiltak som kan avdekke at brann skjer, siden brannen i stor grad er usynlig, til å
begynne med

▪

har tiltak/midler for å kunne slokke en brann på kropp/hud til mennesker

▪

avklarer hvor mye brennbar væske som forsvarlig kan lagres på det gitte stedet

▪

ikke oppbevarer væsken i nærheten av mulige tennkilder (el. artikler)

▪

ikke lagrer eller oppbevarer brennbare materialer i nærheten av væsken

På lengre sikt, må følgende utføres:
▪

gjennomføre risikoanalyse og avklare hvilke mengder man kan oppbevare

▪

vurdere hvilke byggtekniske og organisatoriske tiltak som da må iverksettes

▪

finne ut hvorfor virksomheten ikke har vært/er i stand til å avdekke/identifisere
betydelig risiko forbundet med bruken og lagring av alkoholholdig væske
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8.3. Anbefaling til myndighetene
Myndighetene må:
▪

enten bekrefte at Brannvernloven med Forbygningsforskriften gjelder, og med dette gi
et påbud om at all alkoholholdig desinfeksjonsvæske må fjernes fra rømningsvei eller
gjøre et midlertidig unntak fra kravet til at rømningsvei skal opprettholde sin funksjon,
slik det er blant annet angitt i FOB § 11 b)

▪

avklare om det er virksomhetene selv som kan gå inn/oppholde seg i rom der væsken
har blitt brukt eller sølt, for å vurdere og sikre at atmosfæren ikke er brann- eller
eksplosjonsfarlig.

▪

utarbeide en brann- og eksplosjonsveiledning for institusjoner
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9. Konklusjoner
Dette notatet har avdekket mange og alvorlige forhold knyttet til bruken av brennbar og
eksplosjonsfarlig desinfeksjonsvæske. Det er også mange andre forhold vi heller ikke kjenner
til, som f.eks. hva som skjer med væske oppbevart på flaske/kanne, som påføres økt
temperatur:
▪

Da væsken koker typisk på en temperatur under 80°C;
Når vil en typisk flaske/kanne åpne/revne av trykket og slippe
brennbar/eksplosjonsfarlig gass ut i brannrommet?

▪

Hvor mye av væsken kan brukes f.eks. i et lukket pasientrom, før atmosfæren her blir
brannfarlig eller eksplosjonsfarlig?

▪

Hvilket trykk og påfølgende skade vil en eksplosjon av antent fordampet alkohol gi på
bygningskonstruksjonen, innenfor antatt eksplosjonsområde på 2,5 - 20 %?

▪

Hva skjer med de samme flaskene/kannene når de står i et område som brenner?
Vil de oppføre seg som en BLEVE/kokeeksplosjon?

▪

Hvilken risiko er det for ansatte, bruker/besøkende eller slokkemannskap hvis væske
blir slynget ut ved BLEVE, nåe den brennbare væsken faktisk er usynlig?

Notatet viser at det mange forhold rundt bruken og lagringen av den brann- og
eksplosjonsfarlige alkoholbaserte desinfeksjonsvæsken som må det gjøres noe med.
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Vedlegg 1

Branntekniske vurderinger ved oppbevaring av hånddesinfeksjon i
butikker og kjøpesentre

1. Er personskade vurdert?
▪ Antennelse etter påført brennbar hånddesinfeksjonsvæsken på hendene?
▪ Skader på hud ved overdrevent bruk av sprit på hendene?
2. Er konsekvens av å vanskeliggjøre eller blokkere rømningsveier og fluktveier vurdert?
▪ Hvor oppbevares desinfeksjonsvæsken tilgjengelig for kunder?
▪ Er det en risiko for at evakuering av bygg kan bli påvirket av plassering?
3. Er økt risiko for brannspredning vurdert?
▪ Er det tatt forholdsregler / gitt restriksjoner på hva som kan være i nærheten av
brennbar væske (innredning, etc.)?
4. Hvordan lagres hånddesinfeksjon for salg i butikk i dag?
▪ Dersom dere har hånddesinfeksjon fremme i butikk (for salg), hvor store mengder står
ute i butikk, og hvordan er dette plassert (i egne skap, avstand fra andre brennbare
materialer osv.)?
▪ Hvordan lagres hånddesinfeksjon som ikke står fremme i butikk? Egne rom
(brannceller)? Ventilert område? Sammen med øvrige lagervarer?
5. Er dere bevisst hvilke forskrifter/temaveiledere som er gjeldende for lagring av brennbar
væske?
▪ Oppleves forskrifter/temaveiledere som lett forståelige?
▪ Er det spesifikke punkter dere særskilt har forsøkt å etterleve?
▪ Er det punkter dere har følt har vært vanskelig å etterleve?
6. Er det gitt opplæring/informasjon/restriksjoner og lignende til arbeidsstab i forbindelse med
lagring og distribuering av brannfarlig væske?
7. Har dere andre betraktninger eller problemstillinger knyttet til temaet?
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Vedlegg 2

Branntekniske vurderinger ved oppbevaring av hånddesinfeksjon ved
sykehjem

1. Er personskade vurdert?
▪
▪

Antennelse etter påført brennbar hånddesinfeksjonsvæsken på hendene?
Skader på hud ved overdrevent bruk av sprit på hendene?

2. Er konsekvens av å vanskeliggjøre eller blokkere evakueringsveier vurdert?
▪ Hvor oppbevares desinfeksjonsvæsken for personalet/bruker/besøkende?
▪ Er det en risiko for at evakuering av bygg kan bli påvirket av plassering?
3. Er økt risiko for brannspredning vurdert?
▪ Er det tatt forholdsregler / gitt restriksjoner på hva som kan være i nærheten av
brennbar desinfeksjonsvæsken (innredning, etc.)?
4. Hvordan lagres hånddesinfeksjon i dag?
▪ Hvordan lagres hånddesinfeksjon som ikke står fremme? Egne rom (brannceller)?
Ventilert område? Sammen med øvrige lagervarer?
▪ Hva er grensen for mengde brennbar væske man har lov til å lagre?
▪ Er man kjent med at damp fra væsken kan være eksplosjonsfarlig?
▪ Skilting?
▪ Hvordan håndteres spill, fysisk og organisatorisk?
5. Er dere bevisst hvilke forskrifter/temaveiledere som er gjeldende for lagring av brennbar
væske?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oppleves forskrifter og temaveiledere som lett forståelige?
Er det spesifikke punkter dere særskilt har forsøkt å etterleve?
Er det punkter som har vært vanskelig å etterleve?
I hvilken grad har virksomheten fokus på risiko for brann ut fra kravet om systematisk
HMS-arbeid (Internkontrollforskriften)?
Har virksomheten definert den brennbare desinfeksjonsvæsken som er risiko?
I hvilken grad har virksomheten fokus på risiko for brann ut fra kravet om aktsomhet
og forebygging gitt av Brannvernloven med forskriften?
Har virksomheten iverksatt forbygning og risikodemmende tiltak på dette området?
I hvilken grad har virksomheten fokus på risiko for brann ut fra kravet om aktsomhet
og forebygging gitt av forskrift om håndtering av brannfarlig stoffer?
Er virksomheten kjent med krav hvor i bygningen det ikke er tillatt å lagre
brannfarlige væsker?
Er virksomheten kjent med krav til hvor mye brennbar væske det er lov å lagre i deres
bygning?
Er virksomheten kjent med krav hvor langt fra rømningsvei det er tillatt å lagre
brannfarlige væsker?
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6. Er det gitt opplæring/informasjon/restriksjoner og lignende til arbeidsstab i forbindelse med
lagring og distribuering av brannfarlig væske?
7. Har dere andre betraktninger eller problemstillinger knyttet til temaet?
▪ Er virksomheten kjent med at statisk elektrisitet kan være nok til å antenne den
brennbare hånddesinfeksjonsvæsken?
▪ Er virksomheten kjent med at når den alkoholbaserte hånddesinfeksjonsvæsken
brenner, så er flamme i stor grad usynlig og det er ikke noe røyk?
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