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Brann på avfallsanlegg, 
Oslo 2018

• Brann i sammenpressede papirballer 
oppdaget av personell på stedet

• Brannceller og automatisk 
slokkeanlegg: ikke tilstrekkelig for å 
kontrollere brannen

• Slokking

– Trengte ekstern vanntilførsel

– Vannkanoner

– Skum

– 3 gravemaskiner, 1 hjullaster
Foto: Oslo brann og redningstjeneste (OBRE). Via Flickr



• 26 timer innsats brannvesen

• 2000 m3 vann brukt

• Bygningsskade

• Brannvesenets rapportering til BRIS: 
Akutt forurensning/utslipp,
forurenset slokkevann og 
røykspredning i nærområdet

Brann på avfallsanlegg,
Oslo 2018

Foto: Oslo brann og redningstjeneste (OBRE). Via Flickr



Utfordringer og konsekvenser

Brannvesen

Økonomisk Miljø



Trender og utfordringer 
på avfallsanlegg

• Økt bruk av innendørs 
lagring

• Større avfallshauger

• Nye typer avfall

Foto: RISE Fire Research



Hvor ofte brenner det? 
BRIS: Brann og redningsvesenets rapporteringsløsning til DSB, «Brann, 
Redning, Innrapportering, Statistikk»
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Hvor brenner det? 

8
Basert på intervju med norske avfallsanlegg. Kilde: S. Valde, E. Wormstrand, and G. K. Milli, “Branner i avfallsbransjen- årsaker og tiltak,” Nomiko AS, Version 01, Mar. 2019.  Gjengitt m. tillatelse



Hva brenner? 

9
Basert på  spørreundersøkelse sendt ut til norske avfallsanlegg. Kilde: R. F. Mikalsen, K. Glansberg, K. Storesund, and S. Ranneklev, “Branner i avfallsanlegg,” RISE Fire Research



Hvorfor brenner det? 
Rapporterte brannårsaker Norge
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Basert på intervju med norske avfallsanlegg. Kilde: S. Valde, E. Wormstrand, and G. K. Milli, “Branner i avfallsbransjen- årsaker og tiltak,” Nomiko AS, Version 01, Mar. 2019.  Gjengitt m. tillatelse



Hvorfor brenner det? 
Rapporterte brannårsaker Sverige
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Kilde: Diagram basert på  statistikk fra Avfall Sverige Rapport 2018:09 «Brandsäkerhet vid lagring av avfallsbränslen». Gjengitt med tillatelse



Selvantenning



Kompostering (biomasse)

Dekomponering biomasse
• Treprodukter, matavfall, 

hageavfall, bomull etc
• Varme dannet > Varmetap

Ulmebrann i avfallet
• Varer lenge

(dager, måneder, år)
• Vanskelig å detektere
• Vanskelig å slokke

Flammebrann



Thermal runaway (batterier)



Brannrisiko 
i ulike 
avfalls-
fraksjoner



Slokking

• Kontrollere brannen

– Store mengder vann

• Full slokking

– Grave ut brensel fra haug

• Lang innsatstid

• Røykutstlipp

• Slokkevann: avrenning miljøgifter

Photo: Oslo fire and rescue service (OBRE). Via Flickr



Tiltak

Forebyggende Beredskap og håndtering Miljøskadebegrensning

17
Presenterte tiltak er basert på innspill fra bransjen (møter, befaring, spørreundersøkelse) og litteratur



Forebyggende



Forebyggende

Kilde: Informasjonsvideo om brannfare ved å kaste batterier i restavfallet, laget gjennom et samarbeid mellom bransjeorganisasjoner. Skjermdump fra  Vimeo https://vimeo.com/309479292

https://vimeo.com/309479292


Beredskap og håndtering



Miljøskadebegrensning



Veien videre

• Slokketaktikker og slokketeknikker: begrense vannforbruk ved 
slokking av brann i store masser

• Dokumentasjon av deteksjons- og slokkeløsninger

• Omfang, spredning og kjemisk sammensetning av brannrøyk

• Branners miljøpåvirkning på vannforekomster

• Andre ting? Hva tenker dere er viktig?

22



Takk til

Karin Glansberg Ragni  Fjellgaard  Mikalsen Karolina Storesund

Anne Steen-Hansen Christian  Sesseng



Takk
Ragni Fjellgaard Mikalsen
ragni.mikalsen@risefr.no

Full rapport: 
www.risefr.no/publikasjoner
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