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FG – Sikkerhetsforskrift
•

Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og
stekeinnretninger i kommersielle kjøkken

•

Utgitt i slutten av september 2015

•

Resultat av et arbeid initiert av Brannteknisk Forening

•

Før 2002 var det uklare krav fra forsikringsselskapene til
sikring av koke- og stekeutrustning i kommersielle kjøkken

•

De fleste store forsikringsselskapene ga deretter ut egne
sikkerhetsforskrifter

•

Fokus på frityrer
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FG – Sikkerhetsforskrift omfang og innhold
Sikkerhetsforskrift for brannsikring av frityr, koke- og stekeinnretninger i
kommersielle kjøkken angir:
•

Omfang
Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og
stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha
automatisk slokkeanlegg

•

Systemkrav

•

Kontroll, ettersyn og vedlikehold

•

Rengjøring

•

Strøm og gasstilførsel

•

Håndslokkere

•

Opplæring
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FG – Sikkerhetsforskrift systemkrav
Prosjektering og installasjon: minimumskrav NFPA 17A - og det skal
dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden
Skal kunne løses ut både automatisk og manuelt
Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivering av
anlegget

Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re‐antenning etter
slokking
Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke‐ og stekeinnretninger
også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal

Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et
akkreditert sertifiseringsorgan
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NFPA 17A – Omfang
Bestemmelsene i denne standarden gjelder for
design, installasjon, betjening, testing, og vedlikehold av
pre-engineered wet chemical fire extinguishing systems
som sprer wet chemical fra fastmonterte dyser og rør

Components
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System
Requirements

Plans &
Acceptance
Tests

Inspection,
Maintenance
& Recharging

NFPA 17A
Standard for
Wet Chemical
Extinguishing
Systems
2013 Edition

UL 300 – Omfang
These requirements cover the performance during fire tests of
pre-engineered fire extinguishing system units intended for
the protection of commercial cooking equipment for
restaurants, cafeterias and other similar venues.
For installation requirements, see the following documents:
• NFPA

17, Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems;

• NFPA

96, Standard for Ventilation Control and Fire Protection of
Commercial Cooking Operations; and

• NFPA
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17A, Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems

Pre-Engineered System
Defnisjonen på et prefabrikert slokkesystem for kjøkken er:
-

Et mekanisk eller elektrisk, helautomatisk og fastmontert slokkeanlegg
med rør og dyser, utformet for å beskytte koke- og stekeutrustning
samt tilhørende ventilasjon mot fettbranner og benytter en
spesialtilpasset “wet agent” slokkevæske

-

Et “pre-engineered system” er forhåndsberegnet, har maksimum
rørlengde, albuer, dyser etc. Ingen hydrauliske beregninger må utføres

- SLOKKEKAPASITETSTESTET!
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UL300 - Kapasitetstest
Et kapasitetstestet prefabrikert system har bevist at det vil slokke en brann

Systemet blir testet for verst tenkelige scenarier
Ulike innretninger som produserer damp av matfett eller -olje som kan
selvantenne brenner på ulike måter og krever ulik beskyttelse
Det brukes individuelle tester for hver enkelt type innretning
Inkluderer sprut tester (personsikkerhet og brannspredning)
Testene omfatter områder hvor det kan bygge seg opp betydelige fettlag
- hette og ventilasjonskanal(er)
UL 300
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Hette og ventilasjonskanaltest i hht. UL300
Lengde på ventilasjonskanal ca. 22 meter

NFPA 96
Standard for Ventilation Control and
Fire Protection of Commercial
Cooking Operations

Smøres inn med 1,5 kg/m2 olje/fett før hver test…
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Erfaringene viser at

NFPA 17A og UL 300 gir et solid grunnlag for å
bestemme design og utførelse av et slokkeanlegg for
kommersielle kjøkken
Prefabrikkerte systemer testet i henhold til UL300 har
vist seg vellykket til å slokke branner
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Wet Chemical Agent
•

Begrep introdusert for slokkemiddelet som etterfulgte pulver

•

Væskeform – ulike blandinger, ingen standard oppskrift

•

Inneholder ofte (men ikke alltid) kaliumkarbonat
(Potassium Carbonate)

•

Kaliumkarbonat (K2CO3) er et hvitt salt, oppløselig i vann
(uløselig i alkohol) som danner en sterkt alkalisk (basisk) løsning

•

Eksempler på wet agent:

- Vannholdig løsning av organiske salter, kaliumbasert
- Vannholdig løsning av uorganiske salter
- Kaliumkarbonat basert løsning
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Hvordan slokkes en brann?
Slokkemiddelet undertrykker raskt brannen,
kjøler det brennbare og koke- og stekeutrustningen og
skiller det brennbare fra oksygenet ved å danne et tykt
såpelignende lag oppå det brennbare

Sistnevnte kalles på engelsk saponification (såpedannelse)
og dannes ved at det skjer en kjemisk reaksjon når
slokkemiddelet kommer i kontakt med varmt fett eller
matolje
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Saponification
Oppstår når et alkalisk middel
blander seg med varmt
matfett eller –olje
Tykt lag som hindrer
reantenning
Ansul Piranha blanket

Rengjøring
med såpe
og vann
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Ansul R102 blanket

Det sikres mot brann i
Koke- og stekeutrustning
Som produserer damp av matfett eller -olje
Avtrekkshette, fettfiltre og avtrekkskanaler
Områder hvor det kan bygge seg opp betydelige fettlag
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Fettbranner
•

Fettbranner er selvantennende!
- Ca. 370 ◦C for ny vegetabilsk olje

•

Fettbranner øker dramatisk i temperatur raskt etter
selvantenning

•

Fettbranner får drivstoff fra damp som oppstår
av brennende fett

•

Fettbranner kan kun slokkes ved å:
- Separere matfettet eller -oljen fra oksygenet
- Redusere temperaturen i matfettet eller -oljen som brenner til
under selvantannelses temperaturen

•
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Tradisjonelle slokkemetoder virker ikke og kan være farlige å
benytte (vann, pulver, CO2)

Branner i ventilasjonskanaler
•

Branner inne i ventilasjonskanaler oppdages ikke alltid

•

De er svært vanskelige å slokke også for brannvesenet

•

Det kan være stor fare for spredning via felles ventilasjon til
andre deler av kjøkkenet eller andre områder i bygget

•

Flere kjøkken med felles ventilasjon kan bli satt i brann av et
kjøkken som allerede brenner

•

Ventilasjonskanalene inneholder normalt en stor mengde

brennbart materiale i form av fett og olje
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Hovedårsaker til kjøkkenbranner
Natural Causes 1.5%
Open Flame, torch
3.3%

Exposure
1.8%

Other Heat Sources
1.5%

Smoking Materials
4.6%

Cooking
Equipment
42.2%

Appliance, Tool, AC
5.1%
Heating Equipment
6.5%

Other Equipment
9.7%

Intentional
10.7%

Electrical
13.1%

Source: US Fire Administration Fire Loss Data – Published by the National Fire Protection Association (NFPA) – June ‘03
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Branner oppstått i koke- og stekeutrustning
Cause
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Property

Cooking Equipment

Fires

Damage ($M)

Totals

4600 (40.5%)

$32.2 (20.1%)

Stoves / Ranges (komfyrer)

1700 (15.4%)

$7.8 (4.8%)

Deep fat fryers

1200 (10.7%)

$10.8 (6.5%)

Ovens (stekeovner)

500 (4.0%)

$3.0 (1.8%)

Grease hoods or ducts

400 (3.3%)

$5.6 (3.4%)

Open fired broilers (griller)

300 (2.8%)

$1.4 (0.9%)

Unknown-type equip.

200 (1.4%)

$1.4 (0.9%)

Hva er det som skal sikres?
Hette, fettfiltre og ventilasjonskanaler

Ikke bare frityren....
Alle potensielle tennkilder
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Typisk kjøkkenslokkeanlegg (Ansul R-102)
Utløserskap

Signaloverføring – brannalarmsentral,
kutt av energikilde (strøm/gass) m.m.

Detektorer

Dyser
Manuell utløser
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Mekanisk detekteringen
Varme som genereres av brannen

transporteres til detektorene oppe i
hetten. Smelteleddet deler seg og
fører til i slakk i wiren som er
forbundet til utløsermekanismen
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Alternative systemløsninger
overlappende

dedikert

Innretningenes plassering likegyldig

Innretningenes plassering fast

Ansul Piranha
Ansul R102
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Ansul R102

Service og egenkontroll – UL300
UL300 angir:
- Service hver 6. mnd
- Hovedservice etter 12 år
I tillegg er det utarbeidet prosedyre og sjekkliste for ukentlig egenkontroll
Viktig å følge dette for å ivareta sikkerheten
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FG understreker
Fra FG hjemmeside http://www.fgsikring.no/Nytt-fra-FG/brannsikring-avfrityr-koke--og-stekeinnretninger-/
Forslaget inneholder ingen spesifikke krav til når og på hvilket
forsikringsobjekt sikkerhetsforskriften skal gjelde. Det er opp til hvert
enkelt selskap å gjøre denne gjeldende i forhold til risikovurdering og krav
til sikring

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at et bygg med krav til slokkeanlegg i
henhold til byggeforskrift skal ha et egnet slokkesystem for ulike
virksomheter
Normalt vil dette være et sprinkleranlegg i kombinasjon med eksempelvis
et gassanlegg for utsatte elektrotekniske rom eller et slokkeanlegg for
særskilt beskyttelse av frityr, koke- og stekeinnretninger hvor
sprinkleranlegg ikke er egnet
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Prosessen rundt sikkerhetsforskriften
•

FG innså at de krav som fantes og stort sett gjaldt sikring av frityr måtte
tilpasses dagens moderne kommersielle kjøkken

•

Fagstyret for FG-brann satte i gang med å lage utkast til en felles
sikkerhetsforskrift, som ble ganske spesifikk til slutt

•

Etter noen runder med de største aktørene ble disse enige

•

Til slutt ble forskriften forankret i styret i FNO Skadedrift

•

Selskapene vil revidere sine sikkerhetsforskrifter ved neste revisjon av
forsikringsvilkårene

•

Etter at et forsikringsselskap har vedtatt å ta inn en sikkerhetsforskrift
er det regler for når de kan tas inn i vilkårene. Her er det ulike datoer
for ulike selskaper
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Vil sikkerhetsforskriften bli benyttet?
•

Det er mulig for det enkelte forsikringsselskap å endre på forskriften

•

Forskriftene vil bli brukt på ulike måter av forsikringsselskapene – noen
vil bruke den fullt ut og andre vil nok ikke gjøre den gjeldende for alle
bygg og noen vil bruke deler av den

•

Ved kontakt/befaringer informeres kundene nå om skjerpede krav og
det stilles allerede strengere krav for nye kunder

•

Alvorlige branner fører til «større interesse» for forskriften

•

Tilbakemeldingene så langt viser at de største og viktigste selskapene
vil innføre forskriften, men det gjenstår å se i hvilket omfang. Mye tyder
imidlertid på at de fleste innfører den i sin helhet
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Takk for oppmerksomheten

Knut Linrud

klinrud@tyco-bspd.com

