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Farlig avfall 

konferanse 2022

Utfordringer med brannfarlig 

boreavfall



Avfall- og gjenvinningsbransjen

• Mange branner

• Avfall er vanligste brannårsak
– Selvantenning av litiumbatterier, papp, tekstiler, trevirke, masser

– Gjennomgående mindre kontroll og kunnskap om innholdet i avfall kontra rene 
produkter

– Forhold på avfallsanlegg, håndtering og behandlingsmetode kan øke brannfaren

• Avfall som er klassifisert brannfarlig
– Avfall som er korrekt deklarert 

– Avfall som er deklarert feil og hvor brannfaren er fjernet

• Avfall som er eksplosjonsfarlig
– Avfall klassifisert som eksplosjonsfarlig etter kriteriene – godkjent destruksjon

– Avfall som ikke er eksplosjonsfarlig i utgangspunktet, men som blir 
eksplosjonsfarlig pga behandlingsmetoden



o To personer omkom og 

to ble skadet

o Etter eksplosjonen 

oppsto en voldsom brann

o Flaks at ikke flere 

omkom

o Storulykke-virksomhet

o Stor nedgravd 
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Avfall som kan bli eksplosivt..



Hva skjedde?

• Ikke brannfarlig stoff

• Ikke eksplosjonsfarlig stoff

• Inni smelteovnen var temperaturen 950-1200 °C

• Skrapmetall som hadde blitt losset i ovnen inneholdt 1-10 
liter vann(!)

• Vannet gikk momentant over i dampfase 

• Volumet ekspanderte opptil 8000 ganger!

• Dampeksplosjon (BLEVE)

• Vannet var ikke synlig, men gjemt inni skrapmetallet

• Avfall er avfall…



Kort om brannfarlig avfall

• Brannfarlige stoffer i væskefase eller i fast 
form brenner ikke!

• Det er bare damp eller gass som kan 
antenne og vil forbrenne

• Det må være nok antennbare stoffer som 
blander seg med luften (ref. flammepunkt 
og nedre eksplosjonsgrense)

• Det er ved først ved lekkasje/utslipp at en 
«brannfarlig væske» kan antenne

Flammepunkt er den laveste temperaturen 
der en brennbar væske avgir damp som kan 
antennes med en flamme.

Nedre eksplosjonsgrense er den laveste 
konsentrasjonen i % av luften hvor dampen 
kan eksplodere.



Brannfarlig boreavfall fra oljesektoren

• Borevæsker kan bli «forurenset» med petroleum

• Avfallstoffnummer 7025 - Avfall som består av, 

inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat

• Råolje og kondensat (våtgasser) er ekstremt brannfarlig  

• Kan forekomme i slop, boreslam, separator-avfall, avfall 

fra brønnrenskning…etc

• 2 alvorlige hendelser ved behandlingsanlegg som ikke 

hadde tillatelse til å motta denne type avfall



Hendelsen ved Returkraft

• Slam fra 7025-avfall hadde blitt blandet inn sammen med annet

oljeholdig slam (7022)

• Hele blandingen skulle ha vært klassifisert som 7025-avfall

• Ned-klassifisering ved f.eks fjerning av brannfare kan kun gjøres på

grunnlag av flammepunktmålinger

• En stor mengde væske (slam) produserte en stor mengde damp



Hendelsen ved Returkraft

• Væsken ble tømt direkte på restavfall og det medførte en stor

overflate mot luft, og dermed sterkere fordamping

• Det utviklet seg en eksplosjonsfarlig atmosfære

• Dampen ble antent pga sveisearbeid, men kunne ha blitt

antent på annen måte

• Returkraft hadde ikke tillatelse til å motta 7025 og var ikke

innrettet etter ATEX-forskriften



Brann hos Franzefoss avd. Eide 2.12.2021

• Under politietterforskning

• Brannfarlig væske

• Kostnad 25-30 MNOK

• Ingen personskader, ingen 

eksplosjon

Foto: Franzefoss



Har vi bare sett toppen av isfjellet?

• Måtte det pågå varmt arbeid for at dette skulle bli oppdaget?

• Lærer avsenderne offshore av avviksmeldinger?

• Flere tilfeller av feildeklarert «boreavfall» forurenset med 

petroleum

• Store volum – stort skadepotensial


