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Varierte forskningsprosjekter 
påsigdaKFDB DiBKs Fagdag 
I okt ober ar ranger t e Direkt ora-

tet  for byggkvalit et  (DiBK) sin 

år l ige Fagdag om brann hvor 

blant  annet  SP Fire Research 

legger f rem inf ormasjon f ra 

de prosjekt ene som de jobber 

med på vegne av DiBK. Og det  

er mye spennende på gang i 

Trondheim. 

Tekst oa foto: Svnnøve Haram 

På begynnelsen av Fagdagen fort alt e 

Vidar St enst ad om hvor TEK17 er hen 

i løypa, og kunne inf ormere om at  den 

skal ut  på høring i løpet  av 2017 som 

planlagt . 

- Det t e vil også bli det  først e skr it t et  

mot  en digit al versjon av f orskr if t en. 

Derfor vil det  bli lagt  vekt  på bedre 

språk og lesbarhet . Den vil også ha 

med seg mye f ra eldre versjoner , og 

den vil inneholde mer målbare krav 

enn det  som er t ilf ellet  i dag, sa han. 

Elbi l -br anner 

Andreas Bøe f ra SP Fire Rese-

arch gikk igjennom rapport en 

f o rskningsinst it usjonen har ut ar -

beidet  om branner i elbiler. Det t e 

prosjekt et  er delt  i to. Først e del er et  

l it t erat urst udium og gjennomgang av 

brannsikkerhet  med elb iler i parke-

r ingskjel lere. Del to er to f u l lskalaf o r -

søk på ul ike scenar ier for når det  vil 

kunne oppst å brann i elb iler , hvordan 

brannene vil ut vikle seg og hvor let t  

det  vil være å slokke dem. 

I det  først e av f ul lskalaf o rsøkene 

så slapp f orskerne elb ilen ned f ra 

20 met er , og det te skul le simulere 

påkjørsel bakf ra for å se om det te 

kunne f o rårsake brann. Det  var t i l -

fellet . for bat t eriet  tok raskt  fyr. Bilen 

ble f ullst endig ut brent , og det  var 

fort sat t  over 500°C i bat t eriet  to og 

en halv t ime et t er at  brannen st art et . 

SP Fire Research konkluderer med at  

mekanisk påkjenning kan få elb ilen t il 

å begynne å brenne, men det  vil være 

avhengig av blant  annet  energi i sam -

menst øt et . hvor godt  beskyt t et  bat t e-

riet  er. hvor skaden sk jer og hvilken 

type bat t er ikjemi som er brukt . 

I det  andre f ul lskalaf orsøket  ble 

elb ilen varmet  opp av ekst ern var m e-

kilde. Bilen tok fyr et t er 10 minut t er. 

Men i denne brannen oppst o det  ikke 

såkalt  t hermal runaw ay - det  vil si at  

bat t eriet  blir så varmt  at  det  sk jer en 

kjedereaksjon i bat t er icellene som 

gjør at  t emperat uren øker yt t er l ige-

re. og at  bat t er icellene begynner å 

brenne. Det  går ikke an å slokke t her -

m al runaw ay med vann. Den enest e 

måt en å f orhindre brann i bat t er ier 

på er å kjøle dem ned sl ik at  t hermal 

runaw ay ikke oppst år. 

- Derfor var det  ikke så mye vann 

som var nødvendig for å slokke denne 

brannen. Så om bat t eriet  i elb ilen 

ikke når t hermal runaw ay. så blir det  

som å slokke en ordinær b ilbrann, sa 

Andreas Bøe. 

Far lig lading? 

Når det  gjelder hvorvidt  det  er farlig å 

lade elb iler om nat t en, så har SP Fire 

Research funnet  ut  at  r isikoen ikke er 

så stor. 

- Om ladeoppset t et  er sat t  opp r ik-

t ig, så er ikke lading forbundet  med 

spesiel l st or r isiko. Men man skal 

være forsikt ig med h jem m esnekrede 

løsninger , sa Bøe. 

SP Fire Research har også set t  

på andre aspekt er ved elbiler. Blant  

annet  om det  er st ørre sannsynl ighet  

for at  de vil begynne å brenne enn 

ordinære biler. 

- Eldre biler brenner of t ere enn nye 

biler, og det  gjenst år å se om det t e 

også er t ilf ellet  når det  gjelder elb iler , 

sa han. 

I t il legg ber han folk være ak t so m -

me når det  gjelder lading av bat t er ier 

t il elsykler . 

- Det t e ut gjør en st ørre r isiko enn 

å lade elb ilen. Vi har set t  mange 

branner som følge av lading av bat t eri 

t il elsykler i det  sist e. Det  bør ut arbei-

des bedre ret ningsl in jer for det t e, sa 

Andreas Bøe. 

Rapport en f ra f u l lskalaf o rsøkene vil 

komme på slut t en av året . 

Andre prosjekt er 

På Fagdagen f ikk vi el lers høre om 

prosjekt et  massivt re og brann og 

slokking av branner med lit e vann. 

SP Fire Research er også i gang med 

prosjekt er om brannsikre møbler 

ut en skadel ige f lam m ehem m er e og 

brannsikkerhet  på campingp lasser . 

Vi vil komme t ilbake med f yldigere 

omt ale av al le prosjekt ene i B& S ved 

en senere anledning. 
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