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1 INNLEDNING
1.1

BAKGRUNN

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) gjennomførte i 2011 og 2012 tilsyn i form av
markedstilsyn på LPG-tanker. Bakgrunnen for tilsynet,
var bekymringsmeldinger fra en av bransjens aktører. Det
ble stilt spørsmål ved om LPG-tanker omsatt i Norge var
sikre med hensyn til dimensjonering og valg av materialer
for å tåle omgivelsestemperaturer ned til – 40 °C. Ved lave
temperaturer var det usikkerhet om fare for sprøbrudd.
Det var også usikkerhet med hensyn om tanker som
ble markedsført hadde korrekt temperaturangivelse for
bruksområdet.
En markedsaktør rettet klage til EFTA Surveillance
Authority (ESA) i 2007. ESA påla norske myndigheter
(DSB) å redegjøre for de sikkerhetsmessige problem
stillingene knyttet til bruk av LPG-tanker ved lave
omgivelsestemperaturer. ESA aksepterte redegjørelsen
til DSB i 2008. Saken ble deretter tatt opp som spørsmål
til ansvarlig statsråd i Stortinget i 2010. På bakgrunn av
statsrådens svar ble det satt ned en arbeidsgruppe i regi av
Standard Norge med kompetanse innen materialvalg, gass,
standardisering og direktivarbeid. Gruppens mandat var
å gjøre en vurdering om gjeldende regelverk var egnet mht
å sikre at markedsførte LPG-tanker var sikkerhetsmessig
egnet til å tåle de lave temperaturene som kan oppstå i
Norge.
På bakgrunn av arbeidet i denne gruppen bestemte DSB
seg for å gjennomføre markedstilsyn på et utvalg av LPGtanker vår og høst 2011 samt høsten 2012.

1.2 HJEMMELSGRUNNLAG
OG AKTUELT REGELVERK
I brann- og eksplosjonsvernlovens1 §§ fra 33 til 40 defineres
tilsynsmyndighetenes rettigheter og plikter i forhold til å
føre tilsyn. Hvilken myndighet som er tildelt tilsynsansvar
på de enkelte av lovens områder er bestemt i de
underliggende forskriftene. DSB er tildelt tilsynsmyndighet
i forhold til de forskriftene som er nevnt nedenfor i pkt
1.3. I tillegg til DSB ble kommunene fra juni 2009 tildelt
tilsynsansvar for bestemmelsene i forskrift om håndtering
av farlig stoff2.
Tanker for oppbevaring av LPG og anlegg for bruk av LPG
reguleres i flere forskrifter. Konstruksjon og produksjon av
LPG-tanker, er regulert i forskrift om trykkpåkjent utstyr3.
Denne forskriften gjennomfører EUs direktiv 97/23/EF
om trykkpåkjent utstyr (PED). Forskrift om trykkpåkjent
utstyr er således en implementering av de forpliktelsene
Norge har i forhold til EØS-avtalen. DSB benytter
virkemiddelet markedstilsyn for å følge opp etterlevelsen
av dette regelverket.
Dersom anleggets beholdning av LPG/propan
overstiger 50 tonn, vil det i tillegg omfattes av kravene
i storulykkeforskriften4 som også er en direktivbasert
forskrift. Storulykkeforskriften regulerer ikke design og
fabrikasjon av trykkutstyr.
Ovennevnte forskrifter er alle hjemlet i brann- og
eksplosjonsvernloven. I tillegg til nevnte forskrifter vil
kravene i internkontrollforskriften5 være sentrale ved tilsyn.
1 Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.
2 Forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig,
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg
som benyttes ved håndteringen.
3 Forskrift av 9. juni 1999 om trykkpåkjent utstyr.
4 Forskrift av 17. juni 2005 om tiltak for å forebygge og begrense
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier
fremkommer.
5 Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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1.3 DIREKTIV, FORORDNING,
BESLUTNING, FORSKRIFT,
STANDARD, NORM

Tabell 1 lister opp de standardene og normene som er
aktuelle i forbindelse med de markedstilsynene denne
rapporten omhandler.

Type dokumenter som har vært styrende for design og
produksjon av LPG-tanker, har variert i de årene som er
omfattet av dette markedstilsynet. Under er en beskrivelse
av de ulike typer dokumenter som har vært benyttet.

Harmonisert standard
En standard relatert til en eller flere “ny metodedirektiver”
(hvor ett av disse er PED)8. Som et generelt prinsipp skal
de harmoniserte standardene sørge for at de grunnleggende
sikkerhetskrav i direktivet er oppfylt, og som en konsekvens
gir formodning om samsvar med de grunnleggende
sikkerhetskrav. De harmoniserte standardene har et
eget kapittel ZA som viser til de tilsvarende punkter i
direktivteksten. CEN må ha fått et mandat fra EU og EFTA
for å kunne starte arbeidet med en harmonisert standard.

Direktiv
Rettsakt som er rettet mot den enkelte medlemsstat i EU.
En rettsakt i EU er et vedtak truffet med hjemmel i EUs
grunnleggende traktater. Direktiv er rettet mot den enkelte
medlemsstat som må implementere denne som en nasjonal
forskrift eller lov. Når et direktiv blir en del av EØS-avtalen,
må den gjennomføres i norsk lovgivning.
Forordning
En forordning6 er en bindende rettsakt. Den skal
følges i alle detaljer i hele EU, hvor den i motsetning til
direktiver som må implementeres, har direkte virkning.
Når en forordning blir en del av EØS-avtalen, må den
gjennomføres i norsk lovgivning.
Beslutning
Beslutning er bindende for dem den er rettet til og har
direkte virkning i EU. Når en beslutning blir en del av
EØS-avtalen må den gjennomføres i norsk lovgivning.
Forskrift
Rettslig bindende regulering som har hjemmel i lov.
Standard
En spesifikasjon om et spesifikt emne som er tilgjengelig
for allmennheten. En standard blir vedtatt gjennom en
prosedyre satt av en standardiseringsorganisasjon hvor
ulike aktører kan utøve innflytelse.
En standard får et nummer gitt av Standard Norge7.
Standardene behandles av et teknisk råd samt en komite
som ser på faglig innhold og språk.

6 Forordning 765/2005/EU var i 2012 ennå ikke en del av EØS-avtalen,
men DSB var pålagt av Justisdepartementet å utarbeide et årlig
markedstilsynsprogram. Ferdigstillelse av LPG-rapport er en del av
dette programmet.
7 Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som
ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 1923. Medlemskapet
i Standard Norge er åpent for bedrifter, organisasjoner, myndigheter
og andre. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på
alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard
Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det
norske medlemmet i CEN og ISO.
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Man må skille mellom følgende typer harmoniserte
standarder:
• Harmoniserte Produktstandarder: beskriver
alle aspekter ved respektive produkttyper.
• Harmoniserte Støttestandarder: beskriver visse
arbeidsmetoder eller prøvemetoder innen spesifikke
områder.
• Harmoniserte Material Standarder: Beskriver krav til
materialegenskaper for utstyr omfattet av en standard.
Norm (engelsk code)

Er på samme måte som en standard en spesifikasjon
over et bestemt emne. Normen/koden utarbeides av en
komite satt sammen av ulike parter som er ansvarlig
for dokumentet.

1.4 OM LPG
LPG (Liquefied Petroleum Gas) består hovedsakelig av
hydrokarbonet propan i væskefase. Propan er ved normalt
trykk og temperatur (1 atm, 20 °C) en fargeløs gass som er
tyngre enn luft. Eksplosjonsområdet i luft er 2,1–9,5 vol.
%. Propan er ikke giftig, men vil i et lukket rom fortrenge
oksygen. Handelsvaren LPG er tilsatt noe butan for å
regulere damptrykket. Luktstoff bestående av merkaptaner
er også tilsatt i svært små mengder for å kunne lukte en ev.
lekkasje.
8 ”Ny metode”: Prinsipp knyttet til fastsettelse av grunnleggende
sikkerhetskrav til produkter i direktiver hvor utfyllende spesifikasjoner
gis i harmoniserte standarder. En harmonisert standard er i samsvar
med direktivets funksjonelle krav. I ”ny metode” ligger også prinsipper
om felles prosedyre for godkjenning og aksept av produkter innenfor
direktivområdene. En harmonisering av regelverket gir også en mye
enklere markedstilgang enn tidligere, men samtidig større konkurranse
på enkelte områder.

Benevnelse

Tittel

Type

NS-EN 12542

LPG equipment and accessories – Static welded steel cylindrical
tanks, serially produced for storage of Liquefied Petroleum Gas
(LPG) having a volume not greater than 13 m3 –
Design and manufacture

Harmonisert standard til PED

NS-EN 10028 (1-7)

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr

Harmonisert standard til PED

NS-EN 10025 (1- 6)

Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål

Harmonisert standard til PED

NS-EN 13445-2

Varmvalsede produkter av konstruksjonsstål

Harmonisert standard til PED

NS-EN 14075

Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the
storage of Liquefied Petroleum Gas (LPG) having a volume not
greater than 13 m3 and for installation underground Design and manufacture.

Harmonisert standard til PED

NS-EN ISO 148 (1-3)

Metalliske materialer Charpy-skårslagsprøving

Internasjonal standard

BS5500

Specification for unfired, fusion welded pressure vessels

Britisk nasjonal standard

AD 2000

Arbeidtgemeinschaft Druckenbehalter 2000

Tysk norm

VSR

Italiensk trykkbeholdernorm

Italiensk norm

TKN

Tryckarlsnormer for trykkbeholdere og kjeler

Svensk norm

TBK

Generelle regler for trykkbeholdere (fra 1. januar 1977)

Norsk norm

ATK

Arbeidstilsynets forskrifter med tekniske bestemmelser
(ble benyttet før introduksjon av TBK

Norsk forskrift

Cisternorm III

Cisternorm III

Svensk norm

DS 320

Dansk trykkbeholderstandard

Dansk standard

Tabell 1. Markedstilsynet har registrert bruk av standarder/normer/tekniske bestemmelser opplistet i denne tabellen.

Forkortelse
ASME

American Soociety of Mechanical Engineers

CE

la Communaute Europeenne; merking som brukes på en rekke produkter innen EØS-området,
merkingen er ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt.

CEN

Comité Européen Normalisation; Den europeiske standardiseringskomiteen

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EAM

European Approval of Materials; se punkt 5.2.

EC

European Community

EF

Det europeiske felleskap

EFTA

European Free Trade Association

EN

Norme Européenne; en standard som er opprettet av CEN

ESA

EFTA Surveillance Authority; EFTAs overvåkingsorgan som skal sikre at EFTA-statene Island,
Liechtenstein og Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen

EU

Den europeiske union

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde; omfatter EU-landene
og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge (utenom Svalbard).

ISO

International Organization for Standardization; en internasjonal
standardiseringsorganisasjon som utgir standarder innenfor en rekke områder.

LPG

Liquid Petroleum Gas; se punkt 1.4.

NANDO

New Approach Notified and Designated Organisations;
EU’s database over meldte kontrollorgan, se punkt 5.5.

NMSP

National Market Surveillance Programme

NS

Norsk Standard

NS-EN

EN-standard som har blitt Norsk Standard

PED

Pressure Equipment Directive; directive 97/23/EC of
the European Parliament and the Council of 29 May 1997.

PMA

Particular Material Appraisal; se punkt 5.2.

Standard Norge

Privat medlemsorganisasjon som har ansvar for standardiseringsoppgaver
på alle områder unntatt elektro- og telestandardisering.

Tabell 2. Forkortelser som er brukt i denne rapporten.
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I en LPG-tank vil det være en blanding av propan i
væskefase og gassfase. Temperaturen i omgivelsene vil styre
temperaturen i væskefasen som igjen vil være bestemmende
for trykket i gassfasen. Dersom temperaturen i væskefasen
er 20 °C vil trykket i gassfasen være ca. 9 bar, mens en
væsketemperatur på –20 °C vil gi et trykk på ca. 1 bar
i gassfasen. Se vedlegg 1 for sammenhengen mellom
temperatur og damptrykk for propan.

1.5

OM LPG-TANKER

Bruk av LPG har hatt en sterk øking de siste årene spesielt
innenfor segmentet boliggass. Den viktigste bruken har
vært innenfor boligoppvarming og for utstyr knyttet
til matlaging. Innenfor industrien brukes LPG bl.a. til
produksjon av damp og varmtvann.

En LPG-tank er en trykkbeholder. Dersom tanken skulle
svikte kan effekten ved antennelse i verste fall bli en
eksplosjon med en ødeleggende trykkbølge. Sammen med
trykkbølgen kan større eller mindre fragmenter slynges ut.
En lekkasje eller svikt i en LPG-tank kan derfor utgjøre en
risiko mht personskade. Av den grunn er det viktig at det er
strenge krav til design og fabrikasjon av LPG-tanker.

LPG-tanker leveres fra produsenter og i ulike størrelser.
I Norge skal alle stasjonære tanker som markedsføres være
konstruert og produsert i henhold til kravene i forskrift
om trykkpåkjent utstyr som implementerer direktiv 97/23/
EC. Dette innebærer blant annet at tankene skal være CEmerket.

I Norge er det per januar 2013 registrert i størrelsesorden
3 800 anlegg med LPG-tanker. Fordelingen på overgrunn
og undergrunn er ca. 2 700 undergrunnstanker og ca. 1 200
overgrunnstanker.

Magnetventil koplet mot
gassensor i kjelrom

Første trinn
trykkregulering

Ventilasjon

Fordamper

Gjerde

Trykkavlastningsflate
Kjel
Rørsystem

Trykktank
Områdemerking

Oppstillingsplass
for tankbil
Note: Ikke i skala, bare for illustrasjon.

Bilde 1 viser et typisk anlegg som ble besøkt under markedstilsynet.
67
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2 DEFINISJONER
2.1 TILSYN; DEFINISJONER
OG BEGREPER

2.2 MARKEDSTILSYN;
DEFINISJONER OG BEGREPER

For DSB består tilsynet av delene kontroll og reaksjon.

Et markedstilsyn vil være rettet mot et produkt og den
tilhørende produsent, importør eller distributør av det
angjeldende produkt. Et markedstilsyn er er rettet mot det
tekniske utstyret og de krav til dette som er gitt i lov eller
forskrift.

Kontroll er en undersøkelse av status i henhold til krav gitt i
medhold av lov eller forskrift. Kontrollen kan gjennomføres
på stedet ved revisjon eller inspeksjon, eller ved at det stilles
krav om innsendelse av dokumentasjon, prøver og lignende
til tilsynsmyndighetene.
Revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens
styringssystem for å fastslå om aktiviteter og tilhørende
resultater stemmer overens med det som er planlagt og
om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å
oppnå målene.
En inspeksjon skal normalt være en planlagt og systematisk
gjennomgang av utvalgte risikoforhold i virksomheten for
å fastslå om virksomheten oppfyller krav i medhold av lov
eller forskrift.
Reaksjon er tilsynsmyndighetenes tiltak ovenfor en
virksomhet når avvik fra myndighetskrav er avdekket.
Typiske tiltak ved avvik påvist under tilsynet kan være
vedtak om utbedring innen en tidsfrist, anmeldelse av
avdekket forhold eller tilbakekalling av samtykke dersom
det er relevant.

Definisjon av markedstilsyn i forordning 765/2008 (nå en
del av EØS-avtalen - 2013):
«markedstilsyn» - de former for aktiviteter utført og de
tiltak som er truffet av offentlige myndigheter for å sikre at
produkter er i overensstemmelse med kravene i relevante
deler av EUs harmoniseringsregelverk og ikke setter helse,
sikkerhet eller andre forhold vedrørende vern av offentlige
interesser i fare.
Markedstilsyn er en plikt som påligger de nasjonale
myndighetene for å unngå at farlige produkter eller
på andre måter mangelfulle produkter er tilgjengelig
på markedet. Markedstilsyn skal videre bidra til like
konkurransevilkår for aktørene i EØS-området.
Markedstilsyn betyr at de nasjonale myndighetene må følge
opp at produktene som er plassert på det norske markedet
er sikre og tilfredsstiller bestemmelsene i det norske
regelverket som er en implementering av prinsippene i ”ny
metode direktivet”. For LPG-anlegg og tanker spesielt vil
dette være direktiv 97/23/EC om trykkpåkjent utstyr.
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3 TEMA OG OMFANG AV
MARKEDSTILSYNET
3.1 ORGANISERING AV
MARKEDSTILSYNET
FOR LPG-TANKER
Markedstilsynet ble organisert som en aksjon hvor
aksjonens første del gikk over en periode i mai/juni 2011
og aksjonens annen del over en periode i august og
september 2011samt i november og desember 2012. Vedlegg
2 inneholder liste over virksomheter som hadde overgrunns
LPG tanker og hvor det ble gjennomført markedstilsyn.
Markedstilsynet ble utført på basis av utarbeidet sjekkliste
som vist i vedlegg 3. Hvert markedstilsyn bestod av en
revisjonsgruppe med to eller tre deltakere. Aksjonen ble
geografisk definert til å omfatte utvalgte LPG-tanker i
fylkene Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Hedemark,
Oppland og Rogaland. Som det fremgår av vedlegg 2 var
54 tanker gjenstand for markedstilsyn. Markedstilsynet
var en kombinasjon av gjennomsyn av foreliggende
dokumentasjon for de enkelte tankene og en inspeksjon
på det tilhørende gassanlegget.

3.2 UTVELGELSE AV LPG-TANKER
FOR MARKEDSTILSYNET
Det følger av forskrift om håndtering av farlig stoff
§ 12 jf. Vedlegg 2 at enhver som oppbevarer LPG på 0,4
m3 eller mer LPG, skal melde dette elektronisk til DSB.
Innmeldingene registreres i en database kalt SamBas, som
gjør at DSB har god oversikt over oppbevaring av LPG.
I denne basen kan det blant annet søkes på beliggenhet,
tankstørrelse og om plasseringen er over eller under
grunn. Andre parametere som tankens produksjonsår,
tankprodusent og standard benyttet ved konstruksjon og
produksjon registreres ikke i SamBas. Ved utvelgelse av
objekter ble SamBas benyttet med den usikkerhet dette
representerte i form av blant annet produksjonsår.
Problemstilling med omgivelsestemperaturer til LPGtanker gjelder både over- og undergrunnstanker, men
DSB vurderte det slik at overgrunnstanker vil være mer

eksponert for variasjoner i lufttemperatur og prioriterte av
den grunn å velge ut overgrunnstanker for markedstilsyn.
Klagen mottatt fra ESA som det er referert til i pkt 1.1
gjaldt på tanker omfattet av de harmoniserte standardene
NS-EN 12542 og NS-EN 14075. NS-EN 14075 gjaldt for
nedgravde tanker. NS-EN 14075 ble i 2010 tatt opp i NSEN 12542 som omhandler LPG-tanker opp til 13 m3 både
over og under grunn.
Ett kriterium for DSB ved utvelgelse av tilsynsobjekter var
at hovedtyngden av tankene skulle tilstrebes å være mindre
enn 13 m3. Som det fremgår av figur 1 er 42 av totalt 54
tanker mindre enn 13 m3 da de foran nevnte standarder
gjaldt opp til 13 m3.
Samsvar med harmonisert EN standard og direktiv 97/23/
EC finnes i vedlegg 4. Under markedstilsynet ble det
også gjort observasjoner i forhold til kravene i forskrift
om håndtering av farlig stoff. Disse observasjonene er på
generelt grunnlag sammenfattet i vedlegg 5.

3.3 PRODUKSJONSÅR
Forskrift om trykkpåkjent utstyr som regulerer design
og konstruksjon av LPG-tanker ble gjeldende fra 29. mai
2002. I forhold til klage fremsatt til ESA var det tanker som
var produsert etter dette tidspunktet som var av interesse.
Ved diskusjoner før utvelgelse av tilsynsobjekter ble det
avdekket ønske om å gjennomføre markedstilsyn også på
tanker produsert før denne datoen. Dette med siktemål å
opparbeide kunnskap om hvilke standarder som historisk
hadde vært benyttet for konstruksjon, samt å få kunnskap
om hvilke dimensjoner og materialkvaliteter som hadde
vært benyttet. Som det fremgår av figur 2 var 24 av de 54
tankene produsert etter 2002 og dermed omfattet av kravene
i forskrift om trykkpåkjent utstyr/direktiv 97/23/EC.
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ANTALL LPG TANKER KONTROLLERT I 2011 OG 2012

Figur 1.

Graf over den størrelsesmessige fordelingen av LPG-tankene.

3.4 PRODUKSJONSLAND
Før introduksjon av et direktivbestemt regelverk, var det for
en stor grad nasjonale normer og standarder som ble fulgt.
Etter 29. mai 2002 da trykkdirektivet trådde i kraft, må
standard for konstruksjon og produksjon være i henhold
til kravene i direktivet dersom det skal markedsføres
innen EU/ EØS. I dette markedstilsynet har en av tre
tankprodusenter som har levert tanker etter 29. mai 2002
gjort bruk av harmoniserte standard. Nasjonale normer
kan brukes dersom de tilfredsstiller kravene i direktivet.
Fordeling mht produksjonsland for tankene i dette
markedstilsynet er vist i figur 3.
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FORDELING AV ANTALL LPG TANKER
KONTROLLERT I 2011 OG 2012 PER PRODUKSJONSPERIODE

Figur 2. Fordeling av antall tanker kontrollert i 2011 og 2012 per produksjonsperiode.

ANTALL LPG TANKER PER PRODUKSJONSLAND KONTROLLERT I 2011 OG 2012

Figur 3. Fordeling av antall tanker per produksjonsland kontrollert i 2011 og 2012.
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4 RESULTATER FRA MARKEDSTILSYNET
4.1 STANDARDER OG NORMER
BENYTTET FOR KONSTRUKSJON
OG PRODUKSJON

• 5.5 Opplagring. Kan verifiseres ved beregning
iht. NS-EN 13445 eller prøvemetode.
• 5.6 Løfteører iht. NS-EN 13445.

Etter gjennomføring av trykkdirektivet i norsk regelverk
er det benyttet harmoniserte standarder eller nasjonale
normer som skal være i overensstemmelse med kravene i
direktiv 97/23/EC. I tabellen nedenfor er det listet opp de
standardene og normene som har vært benyttet på tanker
produsert før og etter introduksjon av trykkdirektivet 29.
mai 2002.

DSB tolker teksten i NS-EN 12542 slik at når den
modifiseres eller utdyper teksten i NS-EN 13445 skal
teksten i NS-EN 12542 følges. Der hvor NS-EN 12542
ikke modifiserer eller utdyper/supplerer tekst gjelder
kravene i NS-EN 13445. Se vedlegg 7 vedrørende bruk
av sikkerhetsfaktorer for dimensjonering av nødvendig
godstykkelse.

Produksjonsår Standard

Harmonisert/
nasjonal

Antall
tanker

Etter 29. mai
2002

EN 12542

Harmonisert
standard

8

VSR

Italiensk norm

8

AD 2000

Tysk norm

8

TBK

Norsk norm

9

BS 5500

Britisk standard

5

TKN

Svensk norm

6

ATK

Norsk forskrift

3

Cisternorm III

Svensk norm

2

DS 320

Dansk standard

Før 29. mai
2002

Ukjent

1
4

Tabell 3. Fordeling av standarder benyttet ved konstruksjon og
produksjon av LPG-tankene ved tilsynet.

NS-EN 12542 er som nevnt en harmonisert standard
og har en referanseliste til en rekke andre normative
dokumenter, bl.a. den harmoniserte standarden NSEN 13445-2 vedrørende materialer og NS-EN 13445-3
vedrørende design. I tillegg er det i spesielle punkter i NSEN 12542 referert til spesifikke punkter i de foran nevnte
delstandardene i NS-EN 13445 som:

4.2 BENYTTEDE MATERIALK VALITETER
I TANKKONSTRUKSJON
Tabell 4 viser hvilke materialkvaliteter som var benyttet
i tankene underlagt markedstilsyn. Med unntak av 2
tanker er det benyttet samme stålkvalitet både på tankens
sylindriske skall og endebunner.
Av de 24 tankene som er produsert etter 2002 er det
benyttet trykkbeholderstål i 10 tanker. I de øvrige 14
er det benyttet konstruksjonsstål. Trykkbeholderstål,
som betegnes ”P”, forekommer som karbon- og
karbonmanganstål, karbonmangan finkornstål, lavlegerte
stål og høylegerte stål og underkastets mer omfattende
prøving enn konstruksjonsstål og prøveomfanget er angitt
i produktstandardene.
DSB har også registrert at selv ved bruk av NS-EN
12542 hvor det er krav til at materiale i sylindrisk skall og
endebunn krever trykkbeholderstål, jf. pkt. 4.2.1 og 4.4 i
standarden, så er det benyttet konstruksjonsstål i alle av de
kontrollerte tankene. Ifølge note til punkt 4.2.1 i standarden
kan andre materialer benyttes hvis det gjennomføres en
PMA eller at materialet har en EAM.

• 5.4 Vakuumbetingelser. Konstruksjonen skal motstå
et trykk på minimum 0,3 bar absolutt. Dette kan
vises ved beregninger iht. NS-EN 13445-3.
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Konstruksjonsstål er ulegert stål som hovedsakelig
kjennetegnes ved sin strekkfasthet og flytegrense
ved romtemperatur og som for eksempel blir brukt i
bygningskonstruksjoner, broer, tankanlegg (atmosfæriske)
og i skips- og maskinbygging og angis med ”S”, se tabell 4.

Produksjonsår

Materialkvalitet
i tankskall.

Standard/
norm ved
konstruksjon

Etter 29.
mai 2002

S355J2+N

EN 12542

8

AD 2000

6

VSR

8

P355N
Før 29. mai
2002

RAEX385P

HII

Antall
tanker

AD 2000

2

BS 5500

5

TBK

5

ATK

1

TKN

3

TBK

2

ukjent

1

FE360-2KG

TBK

1

FG36Nb

TKN

1

HOAG55FKG

ATK

1

HSB50

ATK

1

OX520 D

TKN

1

SIS142101

Cisternorm III

1

SIS2112

TBK

1

SIS 1430

TBK

1

U36AK

TBK

1

Dillinger 50/36

DS 320

1

TSTE 355N

Ukjent

1

Ukjent

Ukjent

2

Tabell 4. Fordeling av materialkvaliteter benyttet i LPG-tankene

omslagstemperatur. For trykkutstyr er det spesielt viktig at
materialet er over omslagstemperatur. Mange ulykker har
skjedd på grunn av sprøbrudd, der skip har havarert eller
broer har kollapset på grunn av sprekkdannelser.
Testen går ut på at en pendel påmontert en ”hammer”
slår mot et prøvestykke. Den energi som går med til å
knekke prøvestykket måles. Denne energien vil være et
mål for materialets seighet og motstand mot sprøbrudd.
Skårslagsprøven kan ha forskjellige benevnelser basert på
ulik utforming av prøvestykket. For stål og visse andre
konstruksjonsmaterialer har det vist seg at skårslagsprøven
er temperaturavhengig, høye verdier ved høy temperatur
og lave verdier ved lav temperatur. Omslagstemperatur
kan være mer eller mindre markant som vist i figur 4
nedenfor. Parametere som materialkvalitet, godstykkelse
og legeringselementer er andre forhold som påvirker
resultatet av skårslagsprøven. Standarden NS-EN ISO 148
(del 1: Prøvingsmetode) beskriver metoden benyttet for
skårslagsprøving. Skårslagsprøvene med tilhørende krav
har en referanse til en tykkelse på 10 mm på prøvestykket.

		

		ved tilsynet.

4.3 MATERIALETS SEIGHET
Stålkvaliteten i tankskallet (sylinder og endebunner) skal
ha tilstrekkelig seighet slik at sprøbrudd ikke opptrer ved
laveste driftstemperatur. Kontroll av seigheten kan gjøres
med en såkalt ”skårslagsprøve”:
Stålets evne til å deformere seg uten å få brudd. I
konstruksjoner er et sprøtt materiale et materiale som får
et plutselig brudd. Et seigt materiale har en deformasjon
før bruddet kommer. Et seigt metall har en plastisk
deformasjon før brudd. Noen stålkvaliteter går fra seigt
til sprøere under en bestemt temperatur. Dette kaller vi

16

Figur 4. Resultat fra kårslagsprøve som funksjon av temperatur,
karboninnhold og materialtype.

Forskrift om trykkpåkjent utstyr sier at bruddstyrken ved
skårslagsprøving målt på et ISO V-prøvestykke minst skal
være 27 J, jf. vedlegg 1 pkt. 7.5 i forskrift om trykkpåkjent
utstyr. Se punkt 5.3 vedrørende sammenhengene mellom
krav til designtemperatur og skårslagsprøve. Tabell 5 viser
hvilke temperatur skårslagsprøven for grunnmaterialet
(plate) og sveisemetall i tankene er utført ved, basert på
gjennomsyn av tilgjengelig dokumentasjon.

ProdTemperatur for
uksjonsår skårslagsprøve
avgrunnmateriale

Temperatur for skårslagsprøve utført i sveisemetall og HAZ

Etter 29.
mai 2002

–20 ˚C Krav iht. NS-EN 12542, pkt. 9.8.2. Forutsetter at dette er utført.
TKO har bekreftet at standard er fulgt for 8 tanker.

Før
29. mai
2002

–20 ˚C
0 ˚C

Antall
tanker
24

0 ˚C sveiseavsett, HAZ (heat affected zone - varmepåvirket sone),
gamle krav –20 ˚C

1

–20 ˚C

–20 ˚C. Iflg. 2 rap. prøve tatt i sveiseavsett

12

–40 ˚C

–40 ˚C. Iflg. 2 rap. prøve tatt i sveiseavsett

7

–50 ˚C

-

2

Ukjent

Ukjent

8

Tabell 5. Temperaturangivelse for skårslagsprøver på grunnmaterialet og sveisemetall.

4.4 SAMSVARSVURDERING
Med hensyn til samsvarsvurdering vises det til
§§ 25 og 26 i forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Videre har alle tanker produsert etter mai 2002 vært
samsvarsvurdert slik forskrift om trykkpåkjent utstyr
krever.

Samsvarsvurdering er en vurdering som utføres av
produsent, teknisk kontrollorgan eller brukerinspektorat
for å verifisere om et produkt oppfyller de grunnleggende
sikkerhetskrav i forskriften. Samsvarserklæring er
et dokument som utstedes av produsent (den som
setter produktet ut på markedet) på bakgrunn av
samsvarsvurderingen og viser om produktet oppfyller
de grunnleggende sikkerhetskrav i forskriften.
Samsvarssertifikat er et dokument over utførte prøver
som utstedes av teknisk kontrollorgan når de er involvert
i samsvarsvurderingen.

Modul B innebærer at det tekniske kontrollorganet går
gjennom teknisk dokumentasjon for tankkonstruksjonen,
samt gjennomfører nødvendig kontroll av en produsert
tank for å verifisere dokumentasjonen. Et EF-type
prøvingssertifikat vil utstedes på den aktuelle tanktypen.

Forskrift om trykkpåkjent utstyr gir produsenten mulighet
for å etablere ulike systemer for samsvarsvurdering.
Hvilken måte dette kan skje på, vil avhenge av tankens
risikokategori som er basert på type stoff som oppbevares,
mengde stoff som oppbevares og under hvilke trykk
stoffet oppbevares. I tabell 6 er det angitt hvilke
modulkombinasjon som har vært benyttet samt hvilke
kontrollorgan som har vært benyttet.

Et teknisk kontrollorgan kan utstede EF-typeprøvings
sertifikat i henhold til modul B samt godkjenne og følger
opp kvalitetssystemet i henhold til modul D. Oppgaven
med å utstede EF-typeprøvingssertifikat, og godkjenne
og følge opp kvalitetssystemet kan også deles mellom
2 kontrollorgan. Denne praksis er i henhold til kravene
i forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Produksjonsår

Kontrollorgan

Etter 29. mai 2002

Før 29. mai 2002

Modul D innebærer at produsenten må ha implementert et
kvalitetssikringssystem som sikrer produksjon av produktet
med typeprøvingssertifikat. Modulen setter også krav til at
det tekniske kontrollorganet godkjenner og gjennomfører
periodiske revisjoner av kvalitetssikringssystemet.

Modul benyttet

Samsvarserklæring

Antall tanker

0044 TUV og 0045 TUV *)

B+D

Ja

5

ISPESL

B+D

Ja

8

0045 TUV

B+D

Ja

11

Egenkontroll

na

na

1

ATK

na

na

12

Ångpanne-foreningen (S)

na

na

2

Arbeidstilsynets Skjernkrets (DK)

na

na

1

SA Sverige

na

na

1

Svejsecentralen

na

na

1

Ukjent

na

na

2

*) 0044 TUV har utstedt EF typeprøvingssertifikat, mens TUV0045 har godkjent kvalitetssystem.

Tabell 6. Tekniske kontrollorgan og modulkombinasjoner benyttet for samsvarsvurdering.
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4.5 TEMPERATUR OG TRYKK
ANGITT PÅ MERKEPLATEN
Kravene for merking av trykkpåkjent utstyr markedsført
etter 29. mai 2002 følger av forskrift om trykkpåkjent
utstyr pkt. 3.3 i vedlegg 1. NS-EN 12542 utdyper i punkt 11
kravet om at maksimums- og minimumsgrenser for trykk
og temperatur skal angis på merkeplaten. Se tabell 7.

Produksjonsår

Angitt
max/min
tillatt
trykk bar

Angitt max/min
tillatt driftstemperatur (˚C)

Antall
tanker

Etter 29. mai
2002

15,6

40 /-20

8

15,6

40 /-40

8

17,65

50 /-40

6

Før 29. mai
2002

14,85

Ingen

1

15,4

Ingen

1

15,5

Ingen

1

16

Ingen

12

20 /-27

4

-20

1

-23

1

+50

1

+20

1

20 /-23

1

40 /-20

1

50 /-20

1

Ukjent

1

18,2

ingen

1

21

ingen

1

26,5

+20

1

Ukjent

Ukjent

1

Tabell 7. Angitt trykk og temperatur på merkeplate.

Som det fremgår av tabell 7 for tanker produsert etter
29. mai 2002, manglet 14 tanker angivelse av minimum
trykk. 8 tanker hadde angitt –20 °C som minimum
temperatur, og 14 tanker hadde angitt –40 °C som
minimum temperatur.
Alle tanker hadde angivelse av produsent med navn og
adresse, produksjonsår og serienummer på merkeplaten.
Tanker produsert etter 29. mai 2002 hadde i tillegg CEmerking samt angivelse av identitetsnummer for teknisk
kontrollorgan.

18

5 FUNN OG DRØFTING AV RESULTATENE
5.1 BRUK AV STANDARDER
OG NORMER FOR DESIGN
OG PRODUKSJON

oppstår. DSB er i tvil om dette er tilstrekkelig for å
tilfredsstille kravene til vakuum som beskrevet i NS-EN
12542 punkt 5.4.

Design og produksjon basert på ikke-harmoniserte
standarder og ulike nasjonale normer, gir
markedskontrollmyndighetene en utfordring i å akseptere
konstruksjoner da disse standardene og normene kan gi
rom for ulike løsninger på forskjellige detaljer seg imellom
og mot de harmoniserte standardene.

Markedstilsynet viser at enkelte LPG-tanker bygget i
henhold til NS-EN 12542 (NS-EN 13445) eller AD 2000,
ikke er tilstrekkelig dimensjonert for et trykk på 0,3 bar
abs slik NS-EN 12542 krever i punkt 5.4. DSB har ikke
undersøkt nærmere årsak til de forskjeller som er avdekket
ved bruk av ulike standarder/normer for beregning av
utvendig overtrykk.

I forskrift om trykkpåkjent utstyr (vedlegg 1, punkt 7)
er det satt krav til både bruddfasthet og flytegrense, noe
som også er gjenspeilet i den harmoniserte standarden
NS-EN 12542 (annex E). Dette bør resultere i en enhetlig
og lik metode for å dimensjonere trykkbeholdere som
LPG-tanker. Noen av prinsippene rundt beregning av
tynnveggede trykkbeholdere er redegjort for i vedlegg 7.
DSB har registrert at for mange tanker er det ikke tatt
høyde for kravene om vakuum slik som beskrevet i NS-EN
12542, og det er etablert praksis å montere vakuumventiler
eller andre ventilarrangementer for å hindre at vakuum

Figur 5. Kontrollerte tanker med hensyn til vakuum iht. pkt. 5.4 i
NS-EN 13445.

Et annet eksempel på relativt store avvik gjelder for
eksempel at forsterkning rundt mannhull basert på
AD 2000 ikke gir tilstrekkelig styrke dersom NS-EN
13445 legges til grunn. NS-EN 12542 (NS-EN 13445)
baserer seg på ”trykk - arealerstatningsmetoden” og
forskningsresultater. Årsak til store forskjeller er at iht.
AD 2000 får man et større forsterkningsareal langs
sylindrisk mantelskall og mannhullskall enn ved bruk
av NS-EN 13445, jf. skisse og forklaring i vedlegg 8.

Inspeksjonsåpning - mannhull

Figur 6. Antall tanker kontrollert for tilstrekkelig
forsterkning av mannhull/inspeksjonsåpning.
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TABELL OVER UTNYTTELSE AV MATERIALE I LPG-TANKER
I HENHOLD TIL NS-EN 12542/13445
volum V m3

Utnyttelse av material i sylinder
og bunn med hensyn til vakuum –
clause 5.4 NS-EN 12542

Utnyttelse av forsterkning
av mannhull

Utnyttelse av
sylindrisk skall

Utnyttelse av ende

< 3 m3

11 tanker 100 % <

na

100 % <

100 % <

3 ≤ m <6

10 tanker 100 % <

na

100 % <

100 % <

3 tanker 108 %

na

100 % <

100 % <

1 tank 114 %

na

100 % <

100 % <

1 tank 132 %

na

100 % <

100 % <

10 tanker 100 % <

100 % <

100 % <

100 % <

4 tanker 125 %

100 % <

100 % <

100 % <

2 tanker 207 %

2 tanker 120 %

100 % <

100 % <

100 % <

100 % <

100 % <

2 tanker 118 %

100 % <

100 % <

100 % <

2 tanker 100 % <

100 % <

100 % <

100 % <

1 tank 100 % <

100 % <

1 tank 103,5 %

1 tank 103 %

1 tank 109 %

1 tank 113 %

1 tank 101 %

1 tank 133 %

1 tank 224 %

1 tank 106 %

100 % <

100 % <

1 tank 251 %

1 tank 117 %

100 % <

100 % <

3

6 ≤ m < 13
3

13 ≤ m3 < 35
35 ≤ m < 70
3

V > 70

1 tank 100 % <

Tabell 8. for utnyttelse av materiale i LPG-tanker iht. NS-EN 12542 /13445.

5.2 MATERIALBRUK
Forskrift om trykkpåkjent utstyr forskriver at egnede
materialer skal benyttes (vedlegg 1, punkt 4.2).
I henhold til punkt 4.2.1 i NS-EN 12542 skal endebunner
og tankskall utføres i en materialkvalitet som tilfredsstiller
standarden NS-EN 10028 ”Flate produkter av stål for
trykkpåkjent utstyr”.
Markedstilsynet viste at stålkvaliteten som er benyttet
i 8 av 14 tanker er av typen ”S355J2+N”. Denne
materialkvaliteten er et konstruksjonsstål i følge NS-EN
10025-2 pkt 4.1.2.
Generelt gis det åpning for å benytte andre
materialkvaliteter enn materialkvaliteter i samsvar med
harmoniserte standarder, jf. forskrift om trykkpåkjent
utstyr, vedlegg 1, pkt 4.2 b og c. Dersom andre kvaliteter
enn de som er beskrevet i harmoniserte standarder (for
eksempel ASME-kvaliteter) benyttes, skal det foreligge
en europeisk materialgodkjenning, European Approval
of Materials (EAM), ref. § 29 i forskrift om trykkpåkjent
utstyr. Alternativt skal det foreligge en ”Particular Material
Appraisal” (PMA). DSB er ikke kjent med at det foreligger
en PMA for stål av typen ”S355J2+N”.
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I Norge har konstruksjonstål ikke vært tillatt benyttet
i propantanker tidligere. Imidlertid har det vært tillatt i
en del land i Europa bl.a. i Tyskland. I henhold til tyske
normer AD 2000 (Märkblatt W 1) tillates konstruksjonsstål
å bli benyttet i propantanker, men med noen begrensninger.
En av begrensningene er PS (tillatt trykk) × Di (sylindrisk
skall innvendig diameter) ≤ 20000, hvor PS er max trykk
angitt i målenheten bar mens Di er tankens indre diameter
angitt i måleenheten mm. I flere av markedstilsynstilfellene
ligger denne verdien på 19 500 (PS × Di = 15,6 ×1250).
Konstruksjonsstål begrenses også oppad til 16 bar
overtrykk i henhold til tyske regler.

5.3 MATERIALETS EGNETHET
VED LAVE TEMPERATURER
Forskrift om trykkpåkjent utstyr samt standardene
NS-EN 12542 (punkt 4.2.2) og NS-EN 14075 (punkt 4.1)
spesifiserer at slagseigheten på materialet i de trykkpåkjente
delene ikke skal være mindre enn 27 J ved minimum
designtemperatur. Alternativt kan materialene møte
kravene for lav temperatur som beskrevet i NS-EN 13445
(del 2: Materialer, annex B, metode 2).

NS-EN 13445 (del 2: Materialer, annex B, metode 2)
beskriver 3 alternative metoder for å etablere kriterier for å
hindre sprøbrudd i stålplater, rør, flenser, med mer.
De 3 metodene er:

denne konstruksjonen og den benyttede sveiseteknologien
forutsetter prøving ved –20 °C, hvilket i henhold til diagram
B 2-4 tilsier at tankene kan anvendes i temperaturområdet
fra –60 °C til + 40 °C. DSB forutsetter at prøvetakingen og
omfanget av kontrollprøver gjennomføres slik beskrevet
i punktene 9.7 og 9.8 i NS-EN 12542.

• Metode 1 – anerkjente retningslinjer (Code of
Practice). Basert på skårslagsprøve med ”charpy
V” hvor det tekniske krav baseres på TR=T27J,
hvor TR er referansetemperaturen mens T27J er
skårslagstemperaturen.
• Metode 2 – utviklet fra bruddmekaniske prinsipper og
fra driftserfaringer. Dette er en mer fleksibel metode enn
metode 1. Sammenhengen mellom design temperatur,
materialtykkelse og temperatur for skårslagsprøve er
gitt i figur 5.
• Metode 3 – bruddmekanisk analyse og benyttes for
tilfeller hvor metode 1 eller 2 ikke kan benyttes. Denne
metoden benyttes ved bruddmekaniske vurderinger i
forbindelse med spesialstål.
Metode 1 eller 2 skal i utgangspunktet benyttes for å
bestemme slagseighetsenergien for å hindre sprøbrudd.
Metode 3 kan benyttes dersom metode 1 eller 2 ikke er
egnet.
NS-EN 12542 sier i punkt 9.7 og 9.8 at for benyttede
materialer (enten det er harmonisert materiale
eller materiale gjenstad for en PMA) skal det vises
tilfredsstillende egenskaper gjennom utførte tester
på arbeidsprøver. I følge tabell 4 skal det da utføres
skårslagsprøve både på sveiseavsett og grunnmateriale.
Prøvetaking skal gjøres etter antall meter sveist i følge
punkt 9.7.1, mens antall prøvestykker skal være i henhold
til kravene i tabell 4 i NS-EN 12542. Resultatene fra denne
kontrollen er ikke dokumentert ovenfor DSB.
Fra en av produsentene som har benyttet materialet
S355J2+N, har DSB mottatt en erklæring (erklæring om
egnethet ved lave temperaturer), og at tankene er egnet for
bruk mellom –60 °C og +40 °C med referanse til NS-EN
13445-2 (del 2:Materialer). Produsenten viser til Annex B,
punkt B.1 og metode 2. Diagram B.2-4 i denne standarden
(se figur 5 i denne rapporten) gir forholdet mellom design
temperatur, materialtykkelse og temperatur for skårslagstest
”som sveiset” (as welded), for materiale med Re < 355 MPa
og KV ≥ 27 J. Ved å gå ut fra en design temperatur –40 °C
for veggtykkelse ≤ 10 mm, blir slagprøvetemperaturen ca
+2 °C. Dokumentasjonen for materialene som er benyttet i

Key
TR design reference temperature
TKV material impact test temperature
eb reference thickness

Figure B.2–4 - METHOD 2: Design reference temperature
and impact test temperature as-welded (AW) condition, Re
≤ 355 MPa and KV ≥ 27 J

Figur 7.

Forhold mellom design temperatur,
skårslagstemperatur og materialtykkelse
basert på NS-EN 13445 (Part 2: Materialer).

5.3.1 TEMPERATUR
Med hensyn til dimensjonerende temperatur vises det til §§
3, 10, 12, 14, vedlegg 1 pkt. 2.2.1, 2.10, 2.11.1, 3.2.2, 3.2.3
og 3.3a og b og 7.5 i forskrift om trykkpåkjent utstyr.
Den harmoniserte standarden NS-EN 12542 sier i punkt
5.2 at designtemperatur skal være i området –20 °C til
50 °C. Der hvor temperaturen er forventet lavere enn
–20 °C skal produsenten dokumentere at materialet er
egnet til å tåle temperaturer ned til –40 °C.
Ut fra dokumentasjon fra Meteorologisk Institutt
forekommer temperaturer lavere enn –20 °C i Norge.
LPG-tanker må følgelig designes for å tåle temperaturer
ned til – 40 °C. Dette skal dokumenteres som beskrevet i
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NS-EN 13445-2 (annex B – B.2.3) og det vises til metode
2 og diagram B-2-4.
Under markedskontrollen ble minimumstemperaturen på
merkeplaten angitt til å være –40 °C på 7 av 13 tanker, på
de øvrige 6 tankene ble minimumstemperatur angitt til å
være –20 °C. Bilde 2 illustrerer funn vedrørende angivelse
av temperatur. Sammenheng mellom design referanse
temperatur, godstykkelse og nødvendig temperatur for
skårslagsprøve er gitt i figur 5.

5.3.2 TRYKK
Med hensyn til dimensjonerende trykk vises det til §§ 3, 10,
12, 14, vedlegg 1 pkt. 2.2.1, 2.2.3, 2.10, 2.11.1, 3.2.2, 3.2.3
og 3.3a og b og 7.4 i forskrift om trykkpåkjent utstyr.
På 7 av 13 tanker produsert etter 2002 var det ikke oppgitt
hvilke minimumstrykk eller vakuum tanken kunne opereres
under. Bilde 3 viser eksempel på merkeplate som illustrerer
fravær av angivelse av minimumstrykk. Beregninger for
vakuum er heller ikke oppgitt i mottatt dokumentasjon.

Bilde 2. Eksempel på merkeplate på LPG-tank.

Bilde 3. Eksempel på merkeplate på LPG-tank

Ved å gå ut fra en design referansetemperatur på –40 °C
for veggtykkelse ≤ 10 mm, blir slagprøvetemperaturen ca.
0 °C. Dokumentasjonen for materialene som er benyttet i
denne konstruksjonen og den benyttede sveiseteknologien
forutsetter prøving ved –20 °C, hvilke i henhold til diagram
B 2-4 tilsier at tankene kan anvendes i temperaturområdet
fra –60 °C til +40 °C.

5.4 SAMSVARSVURDERING

Ut fra mottatt dokumentasjon tyder det på at tanker
merket med –20 °C som minimumstemperatur også er
egnet ved –40 °C. Dette tyder igjen på at det er ukorrekt
merking på merkeplaten i forhold til konstruksjonskrav ved
omgivelsestemperaturer lavere enn –20 °C, ref. punktene
4.2 og 4.5.

Med hensyn til samsvarsvurdering vises det til §§ 25 og 26
i forskrift om trykkpåkjent utstyr, jf. også pkt. 4.4 i dette
dokumentet.
Samsvarsvurdering uføres av produsent, teknisk
kontrollorgan eller brukerinspektorat for å verifisere om
et produkt oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav.
Samsvarserklæring er et dokument som utstedes av
produsent (den som setter produktet ut på markedet) på
bakgrunn av samsvarsvurderingen. Samsvarssertifikat
utstedes av teknisk kontrollorgan når dette er et krav.
Etter gjennomført samsvarsvurdering kan man formode
samsvar med forskiftens krav.
Fra tabell 6 registreres det at følgende tekniske
kontrollorganer (TKO) som er meldt til EU-kommisjonens
register NANDO har gjennomført samsvarsvurdering av
LPG-tankene som var omfattet av markedstilsynet:
0044 TÜV (tysk kontrollorgan)
0045 TÜV (tysk kontrollorgan)
0100 ISPESL (Italiensk kontrollorgan)
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Alle LPG-tankene som har vært gjenstand for
markedskontroll har vært konstruert i henhold til
damptrykk for LPG ved +40 °C eller +50 °C. Alle tanker
som er samsvarsvurdert kommer i kategori IV i henhold til
diagram 1 i vedlegg 2 til forksrift om trykkpåkjent utstyr
ref. §§ 25 og 26.
Diagrammet er gjengitt i figur 8.

en kvalitetssikringsmodul godkjent av det tekniske
kontrollorganet. Valget av denne modulkombinasjonen er
gjort fordi produsenten har en stor mengde like tanker som
produseres.
CE-merkingen innebærer at samsvarsvurderingen er
gjennomført og at det trykkproduserte utstyret er produsert
i samsvar med bestemmelsene i forksrift om trykkpåkjent
utstyr og tilfredsstiller de grunnleggende sikkerhetskrav.

De tankene som er kontrollert og produsert etter
29. mai 2002 er samsvarsvurdert etter en prosedyre
som er en kombinasjon av modulene B og D.
Modul B er en typegodkjenning mens modul D er

Figur 8. Beholdere farlige fluider jf. gr.1 i forskrift om trykkpåkjent utstyr.
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6 KONKLUSJON
DSB har for de fleste anleggene mottatt den dokumentasjon
det var bedt om i varselsbrevet sendt til virksomhetene.
Det er en tank som mangler all dokumentasjon.
Det som er avdekket vedrørende bruk av konstruksjonsstål
i trykkbeholdere kan synes å være i strid med forskrift om
trykkpåkjent utstyr selv om det gjennomføres en særskilt
materialprøving (PMA). Av de 24 kontrollerte tankene
omfattet av PED var 14 utført i konstruksjonsstål av typen
S355J2+N, mens 10 var utført i trykkbeholderstål P355N.
Det antas at et stort antall tanker utført i konstruksjonsstål
kan være installert i Norge siden 29. mai 2002. Før 29. mai
2002 var det et krav at propantanker skulle være utført i
trykkbeholderstål i henhold til gammelt regelverk. Dette er
i tråd med kravene i NS-EN 12542.
LPG-tanker for bruk i Norge må konstrueres og merkes for
minimumstemperatur på –40 °C da omgivelsestemperatur
kan ligge godt under –20 °C i lengre tidsrom (uker).
Nettsiden til EU-kommisjonen og nettsiden til DSB vil
oppdateres med hensyn til dette kravet.
Ved angivelse av trykk må også minimum trykk angis.
Det må fremgå klart fra merkeskilt om tanken er konstruert
for å motstå vakuum i tank hvis denne muligheten kan
oppstå. 7 av 20 tanker hadde oppgitt minimumstrykk
(vakuum) på skilt.

Tanker plassert under ”vesentlig risiko” har flere avvik
på designkrav iht. NS-EN 13445/12542 som for eksempel
underdimensjonering med hensyn på vakuum, forsterkning
av inspeksjonsåpning og endebunn. Noen forskjeller kan
skyldes de årsakene som er beskrevet i vedlegg 7 og 8. Ved
store avvik fra NS-EN 13445/12542 må leverandør av tank
vise at gamle beregningsmåter er tilfredsstillende.
LPG-tanker i konstruksjonsstål skal ikke aksepteres
installert i Norge når denne kvaliteten velges i de
trykkbærende delene i tankkonstruksjonen, ref. NS-EN
12542. Dette prinsippet bør vi fortsatt holde på selv om
det aksepteres i enkelte EU-land. Begrunnelsen vil være at
klimaforholdene i Norge tilsier at trykkbeholderstål egnet
for lave temperaturer må velges.
Tanker som mangler vesentlig dokumentasjon tillates
ikke å driftes.
Ved valg av design trykk henviser DSB til tabellene A 1
til A 4 i annex A i NS-EN 12542. DSB anser at designtrykk
bør velges som oppgitt for klimasone III for henholsvis
overgrunns- og undergrunnstanker. Designtrykkene
oppgitt i disse tabellene tilsvarer ganske godt med den
praksisen som har vært fulgt i Norge lenge før forskrift om
trykkpåkjent utstyr trådte i kraft og NS-EN 12542 ble gjort
gjeldende som Norsk standard.

Alle kontrollerte tanker fabrikkert etter 29. mai 2002 har
utnyttet materialet i skallet opp i mot 100 % vedrørende
nødvendig godstykkelse uavhengig om det er benyttet
trykkbeholderstål eller konstruksjonsstål. Dette innebærer
at de kontrollerte tankene ikke kan tillate reduksjon
i skalltykkelse av betydning.
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LPG tanks iht.
standard/norm

Oppfyller krav etter gammelt regelverk
Før 29. mai 2002

Oppfyller PED-krav
Etter 29. mai 2002

Samsvarer med
gamle krav

Ikke vesentlig
risiko

Vesentlig
risiko

Samsvarer med
PED krav

Ikkevesentlig
risiko
1)

Vesentlig
risiko

0)

1)

2) og 3)

0)

EN 12542

6

2

AD 2000

6

2

VSR

8

BS 5500

4

AD-Merkblätter

1

1

TBK

7

1

TKN

2

3

ATK

2

2

1

CISTERN-NORM

1

DS 320

1

Ukjent

1

1

Tabell 9. Gradering av mangel/feil på tanker som har g jennomgått et markedstilsyn

0 = ingen risiko – PED oppfylt.
1 = ikke samsvar med PED, men ubetydelig risiko (formelle feil som kan rettes opp,
manglende merking som ikke har betydning for sikkerheten, med mer).
2 = ikke samsvar med PED (manglende dokumentasjon som samsvarserklæring (DoC),
annen teknisk dokumentasjon, ny beregning/omprøving hvis dette mangler, utilfredsstillende merking, manglende CE-merking.
3 = alvorlig feil - ikke i samsvar med PED (manglende CE-merking og feil bruk av moduler, grunnleggende sikkerhetskrav
ikke oppfylt, feil risikokategori, mangler DoC og andre sertifikater, feil i utførelse av utstyr og enhet med mer).

26

2) og 3)

7 VIDERE OPPFØLGING
Foreløpige resultater fra denne markedsundersøkelsen ble
presentert på ADCO-møtet (administrative comitee) for
PED beregnet på medlemslandene i EU/EØS i begynnelsen
av mars 2012. Norge mottok nyttige tilbakemeldinger
knyttet til materialvalg og angivelser på merkeplate som det
vil tas hensyn til i den videre oppfølgingen. Sverige med sin
ADCO-representant bekreftet at konstruksjonsstål ikke ble
akseptert samt at representanten bekreftet at det måtte vises
at materialet er egnet for omgivelsestemperatur på –40 °C.
Med referanse til PED ADCO dokument om markedstilsyn
og iht. art 20 i forordning 765/2008/EC tilpasses sjekkliste
for avgjørelse om trykkutstyret utgjør en alvorlig risiko.
DSB vil undersøke nærmere om bruk av konstruksjonsstål
og om nødvendig sette begrensninger i bruk av dette. Det
antas at flere hundre tanker er levert i konstruksjonsstål.
I denne prosessen vil DSB rådføre seg med andre nordiske
land, tekniske kontrollorgan samt produsenter/leverandører
av LPG-tanker.
Ekstra oppmerksomhet har vært rettet mot
materialkvaliteter, angivelse av temperatur og trykk på
merkeplater samt problemstillinger rundt vakuum på
tankene.
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8 VEDLEGG
VEDLEGG 1: FORHOLDET MELLOM DAMPTRYKK OG TEMPERATUR FOR PROPAN
Trykkdiagram for propan
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VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER VIRKSOMHETER DER
		
DET ER GJENNOMFØRT MARKEDSTILSYN
Ref. 1
Ref. 2
Ref. 3
Ref. 4
Ref. 5
Ref. 6
Ref. 7
Ref. 8
Ref. 9
Ref. 10
Ref. 11
Ref. 12
Ref. 13
Ref. 14
Ref. 15
Ref. 16
Ref. 17
Ref. 18
Ref. 19
Ref. 20
Ref. 21
Ref. 22
Ref. 23
Ref. 24
Ref. 25
Ref. 26
Ref. 27
Ref. 28
Ref. 31
Ref. 32
Ref. 33
Ref. 34
Ref. 35
Ref. 36
Ref. 37
Ref. 38
Ref. 39
Ref. 40
Ref. 41
Ref. 42
Ref. 43
Ref. 44
Ref. 45
Ref. 47
Ref. 48
Ref. 51
Ref. 52
Ref. 53
Ref. 54

Glencore Nikkelverk, Vesterveien 31, 4606 Kristiansand
Tretteteig Gartneri AS, Hårdalsveien 46C, 3239 Sandefjord
Gjennestad Gartnerskole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke, ref. 3
Cafe Osebro AS,Storgata 176, 3915 Porsgrunn
Felleskjøpet AGRI BA, 3271 Larvik
Oleon Scandinavia AS, Framnesveien 57, 3222 Sandefjord
Industrilakkering AS, Hurumveien 43, 3474 Åros
Kriteig AS, Spikkestadvegen 167, 3430 Spikkestad
Sten Gård og Gartneri AS, 0602 Drammen
Felleskjøpet AGRI BA Region 4 avd., 6068 Drammen
Bring Logistics AS, avd. Drammen
GBS AS, Strømtangveien 17 A, 3950 Brevik, ref 12
Renor AS avd. Brevik, Tangenvegen 29, 3950 Brevik
Isola AS, Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
Veidekke AS, Gladengveien 15, Oslo
Cramo As, Utleietank farexvn. 7, Frogner i Sørum
Cramo As, Utleietank farexvn. 7, Frogner i Sørum
Cramo As, Utleietank farexvn. 7, Frogner i Sørum
Jon Arne Strengen Michelet, Sætherveien 254,1866 Båstad
Brødtrene Dahl AS avd. Skien, Nybergflata , 3737 Skien, ref. 20
Stabburet AS avd. Fredrikstad, Stabburveien 22, 1617 Fredrikstad
Stil Tekstilservice AS, Industriveien 9, 1400 Ski
Stil Tekstilservice AS, Industriveien 9, 1400 Ski
Helgesen Rør AS,Havnevegen 15, 3739 Skien
Ramirent AS, Utleietank, Icopal AS, Marcus Tranes vei 100, 1472 Fjellhamar
Ramirent AS, Ramirent AS, Utleietank Lahaugmoen 1, Skedsmo
Ramirent AS, Utleietank, Lahaugmoen 1, Skedsmo
Ramirent AS, Lahaugmoen 1, Skedsmo
Kjørbo Vest AS, Jongsåsveien 22, 1338 Sandvika
3B-Fiberglass Norway AS, 4795 Birkeland
3B-Fiberglass Norway AS, 4795 Birkeland
3B-Fiberglass Norway AS, 4795 Birkeland
Ankerskogen Svømmehallen, Ankerskogveien 7, 2319 Hamar
Ramirent AS, utleietank, Stavanger
Ramirent AS, utleietank , avd. Stavanger
Ramirent AS, utleietank, Marisagvegen 8, 2390 Moelv
Ramirent AS, utleietank, Marisagvegen 8, 2390 Moelv
Lillehammer Helsehus, Lillehammer
Ramirent AS, Marisagvegen 8, 2390 Moelv, utleietank
Ramirent AS, avd. Stavanger, utleietank
Ramirent AS, Avd. Stavanger, utleietank
Ramirent AS, Prosjekt Edbergs Group, Maskinveien 15, Stavanger, utleietank
Ramirent AS, utleietank, Marisagvegen 8, 2390 Moelv
Anlegg og Maskin AS, Stavanger, utleietank
Mustad Fabrikk AS, Gjøvik
City Bilpleie, postboks 4047, 2321 Hamar
Ramirent AS, Marisagvegen 8, 2390 Moelv
Ramirent AS, Marisagvegen 8, 2390 Moelv
Lemminkainen Norge, Avd. Lillehammer, Hovemovegen 80, 2624 Lillehammer
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VEDLEGG 3: SJEKKLISTE SOM BLE BENYTTET
		
VED MARKEDSTILSYN AV LPG-TANKER
Sjekkliste for markedstilsyn (MT) av LPG-beholdere iht. direktiv 97/23/EC

Inspektør/inspector
Markedstilsyns myndighet/
Market surveillance
authority
Fabrikant/manufacturer
Telefon/Phone
Epost/e-mail
adresse/adress
Navn Importør/Importer
telefon/phone
Epost/email
adresse/adress
Anleggsted/Location of
plant - info tas fra SamBas
Anleggsid fra SamBas
dato/date for inspeksjon/for
inspection
telefon/phone
Epost/Email
Merkeplate/Data plate:
Navn og addresse på
fabrikant/name and
adress of manufacturer
Produksjonsår/year of
manufacturer
Serienummer/serial number
Tillatt maks-/min
temperatur/allowable
max/min temperature
Tillatt maks trykk/allowable
max pressure
Tankvolum m3 /
vessel volume m3
Byggestandard/construction
standard
CE-merke og id.nr. TKO/CE
mark and id.no. NoBo
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Funn/Findings:

Ja/
yes

Nei/
no

Code/remark*

Samsvarserklæring/declaration of conformity
(manufacturer issue this document).
– navn og adresse på produsenten eller dennes
representant etablert i EØS-området / name and address
of the manufacturer or of his authorized representative
established within the Community.
– beskrivelse av det trykkpåkjente utstyret eller enheten /
description of the pressure equipment or assembly.
– anvendt prosedyre ved samsvarsvurdering / conformity
assessment procedure followed.
– ved enheter, en beskrivelse av det trykkpåkjente
utstyret som utg jør enheten og anvendt prosedyre for
samsvarsvurdering / in the case of assemblies, description
of the pressure equipment constituting the assembly, and
the conformity assessment procedures followed.
– navn og adresse på det tekniske kontrollorganet som
utførte kontrollen når det er hensiktsmessig / where
appropriate, name and address of the notified body which
carried out the inspection.
– henvisning til EF-typeprøvingssertifikat, EFkonstruksjonskontrollsertifikat eller EF-samsvarssertifikat
når det er hensiktsmessig / where appropriate, a reference
to the EC type-examination certificate, EC designexamination certificate or EC certificate of conformity.
– navn og adresse på det tekniske kontrollorganet som
overvåker produsentens kvalitetssystem når det er
hensiktsmessig / where appropriate, the references of the
harmonized standards applied.
– henvisninger til anvendte harmoniserte standarder når
det er hensiktsmessig / where appropriate, the references
of the harmonized standards applied.
– andre anvendte tekniske standarder og spesifikasjoner
når det er hensiktsmessig /where appropriate, other
technical standards and specifications used.
– henvisning til andre relevante nasjonale forskrifter
som g jennomfører fellesskapsdirektiver når det er
hensiktsmessig / where appropriate, the references
of the other Community Directives applied.
– identifikasjon av underskriver med fullmakt til å forplikte
produsent eller dennes representant etablert i EØSområdet / particulars of the signatory authorized to
sign the legally binding declaration for the manufacturer
or his authorized representative established within the
Community.
Samsvarssertifikat/certificate of conformity (TKO/NB issue
this document) / Her bør det være en beskrivelse av hvilke
kontroller som er utført.
Bruksanvisning/Instructions for use – norsk språk
Tekniske documenter som skal innsendes før MK/Technical
documents to be submitted before market surveillance:
•

Detaljtegning av beholder/Detailed drawing of vessel
Vedlegg 3/annex 3, prosedyrer for samsvarsvurdering.

•

Styrkeberegninger/strength calculations
Vedlegg 1/annex 1, pkt.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
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•

Materialsertifikat/material certificate – standard/
PMA/EAM. Vedlegg 1/annex 1, pkt. 2.2.3, 4.1, 4.3, 7.1

•

Vurdering av materialets egnethet når omgivelsestemperatur
er lavere enn – 20 °C og skårslaghetsprøving er utført ved –
20 °C med tilfredsstillende resultat (min. 27 J)/assessment of
the suitability of the material when the ambient temperature
is lower than – 20 °C and the impact testing is carried out at –
20°C with satisfactory result (min.27J). Vedlegg 1/annex 1, pkt.
4, 7.1, 7.5, NS-EN/12542/14075/13445-2. Se pressemelding fra
Norsk Standard/see press release from ”Norsk Standard”.

•

Sveiserapport/welding report Vedlegg 1/annex 1, pkt.3.1.2, 4, 7.2

•

NDT rapport/NDT report - Vedlegg 1/annex 1, pkt. 4, 7.1, 7.5

Konstruksjonen avviker fra standard eller den tekniske
dokumentasjonen/The design diverges from standard
or technical documentation. Vedlegg 1/annex 1
Ytre feil/skader for eksempel sveis, form, geometrisk skade/outer
deficiences e.g. welds, shape, dents etc. Vedlegg 1/annex 1
Annet/other:

* gradering av mangel/feil/grading of shortcomings
0 = no risk – PED requirement fulfilled.
1 = non-conformity to PED, but insignificant risk.
2 = non-conformity to PED, but requiring repair.
3 = serious non-conformity to PED, but requiring stop, sale, use, repair.
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VEDLEGG 4: TABELL SOM VISER SAMSVAR MED
		
HARMONISERT STANDARD OG DIREKTIV 97/23/EC:
Innhold

Grunnleggende sikkerhetskrav i direktiv 97/23/EF
Paragraf i direktiv

Design for tilstrekkelig styrke

Paragraf i harmonisert
standard

Prioritert ESR (essential
safety requirements) i
sjekkliste som ble benyttet
ved markedstilsynet

2.2.1, 2.2.3

ja

Annex A, annex E
NS-EN 12542
NS-EN 13445

Korrosjon eller andre
kjemiske angrep

2.6

nei

5.1, 10.1 NS-EN 12542
Korrosjonstillegg
unntas når propan
tilfredsstiller ISO 9162
eller tilsvarende

Fabrikasjons-prosedyrer

3.1

ja

7 NS-EN 12542

Bearbeiding av
komponentdeler

3.1.1

nei

7.5, 7.6.5 NS-EN 12542

Permanent sammenføyning

3.1.2

ja

4.4, 7.4, NS-EN 12542

Sporbarhet

3.1.5

nei

7.2 NS-EN 12542

Avsluttende inspeksjon

3.2.1

ja

9.8.1 NS-EN 12542
7 Pr EN 13570

Trykkprøvebevis

3.2.2

ja

9.8.1, annex C NS-EN 12542

Merking og etikett

3.3

ja

11 NS-EN 12542

Dokumentasjon

3.4

ja

12.2 NS-EN 12542
9 NS-EN 12542

Materialsertifisering

4.3

ja

4.5, 7.5.7, 12.1 NS-EN 12542

Tillatt spenning

7.1

ja

E.1 NS-EN 12542

Sveisefaktor /weld factor

7.2

ja

5.1, diagram 2

Hydrostatisk trykkprøve

7.4

ja

9.8.1 NS-EN 12542

Material karakteristikk

7.5

ja

4.1, 5.2 NS-EN 12542

Sikker håndtering og drift

2.3

nei

4.5 Pr EN 13570

Drenering og avlufting

2.5

nei

5.3, 5.4 Pr EN 13570

Fylling og tømming

2.9

nei

4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.13,
annex B

Sikring mot overskridelse av
sikre grenseverdier

2.10

ja

5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.13,
annex B Pr EN 13570

2.11, 7.3

ja

5.2, annex B Pr EN 13570

Utvendig brann

2.12

nei

5.2, annex B Pr EN 13570

Inspeksjon av
sikkerhetsutstyr

3.2.3

nei

5.2, 7 Pr EN 13570

Samsvarserklæring

Vedlegg 7

ja

Samsvarssertifikat

Vedlegg 7

N/A

Kvalitetssikringsmodulene

ja

3.4

nei

Sikkerhetstilbehør

Sertifikat for godkjenning av
kvalitetssikringssystem
Bruksanvisning

EN /ISO
standard
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VEDLEGG 5: GENERELLE KOMMENTARER TIL OBSERVASJONER
		
GJORT VED MARKEDSTILSYNET
På røropplegg er det i et tilfelle registrert at det er benyttet presskoplinger utendørs på rørsystem omfattet av PED.
Det finnes ikke dokumentasjon på at denne type koplinger er egnet for temperaturer under –20 °C. Ved undersøkelse
hos noen leverandør opplyses det at denne type koplinger ikke er egnet for omgivelsestemperaturer lavere enn –20 °C.
De fleste sier også at denne type koplinger ikke skal benyttes nedgravd.
Designtrykk på tankene varierer betydelig fra 14,85 baro til 21 baro.
Tanker med de høyste trykkene er opprinnelige transporttanker som er omgjort til stasjonære tanker.
Flere røropplegg og fordampere med trykk over 0,5 baro er omfattet av PED. Det er også registrert at flere av disse
anleggene også benytter gamle fordampere. Disse er ikke CE-merket.
Noen røropplegg manglet CE-merking, men hadde noe teknisk dokumentasjon.
Tanker som benyttes i utleiemarkedet lagres aldri helt ”gassfrie”. Kan være opptil 15 % gass på tank.
Det forelå noe usikkerhet om kontrollintervaller for tanker og hele anlegget, og hvem som kunne utføre kontroll.
Mange av firmaene som har utført kontroll har ikke søkt om akkreditering etter den nye kontrollordningen som nå
igangsettes, se § 9 i forskrift av 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr
og anless som benyttes ved håndteringen.
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VEDLEGG 6: TEKST I VARSELBREV SENDT TIL EIER/BRUKER AV LPG-TANK
Varsel om markedskontroll og tilsyn av LPG tanker.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har, etter anmodning fra Standard Norge, besluttet
å gjennomføre markedskontroll og tilsyn av LPG tanker i drift i Norge. Dette vil gjennomføres i 2011.
Gjennom bransjeforeninger, media og myndigheter, har det blitt satt søkelys på LPG tanker. Det er reist spørsmål
om tanker som benyttes i Norge er designet og egnet for bruk i vårt klima. Dette går på testmetoder, materialkvalitet,
dokumentasjon og merking.
For å danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak, vil vi gjøre en markedskontroll på et utvalg
av tanker som er i bruk og benyttes i dag.
Vi vil gjennomføre markedskontrollen ved stikkprøver. Kontrollen/tilsynet vil ha fokus på overgrunnstanker
av forskjellig størrelse.
Viktige temaer vil blant annet være:
- dokumentasjon av tank og utstyr
- vedlikeholdsstrategi av tank og utstyr
- driftsprosedyrer
Markedskontrollen vil bli gjennomført ved intervju av nøkkelpersonell, gjennomgang av dokumentasjon,
samt verifikasjon på anlegget.
I forbindelse med markedskontrollen og tilsynet ber vi om å få tilsendt kopier av følgende dokumentasjon;
-

opplysning om anvendt designstandard for tank
målsatt ”as-built” tegning av tank med opplysninger om materialkvalitet, sveisemetode etc.
tankens historie og eiere
utført kontroll
kopi/bilde av merkeskilt

For tanker produsert etter 2002, ber vi om at Samsvarserklæring og Samsvarssertifikat iht.
Forskrift om trykkpåkjent utstyr også sendes.
Vi ber om at nevnte dokumentasjon sendes til DSB postadresse og er oss i hende innen 20.05.2011.
Markedskontrollen vil kombineres med tilsyn på anlegget iht. Forskrift 8. juni 2009 om håndtering
av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.
Sett inn ukenummer eller dato for tilsynet når dette er avtalt.
Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere info.

signatur
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VEDLEGG 7: FORENKLET BEREGNING AV TYNNVEGGET TRYKKBEHOLDER MED 		
		
SYLINDRISK SKALL OG KUVEDE ENDEBUNNER

Sammenføyning mellom endebunn og sylindrisk mantel på kontrollerte LPG tanker produsert etter 29. mai 2002.
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−𝑧𝑧 𝑃𝑃= 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 1.0, 0,85  𝑜𝑜𝑜𝑜  0,7.
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1.0,0,85  𝑜𝑜𝑜𝑜  0,7.
0,85  𝑜𝑜𝑜𝑜  0,7.
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𝑧𝑧 =seg𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
= 1.0,
0,85  𝑜𝑜𝑜𝑜  0,7.
z=sveisefaktor = 1.0, 0,85 og 0,7. f og z tar
av de variasjonene
som
er nevnt ovenfor.
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Sveisefaktor z velges ut fra farlig stoff, materialkvalitet og kontrollomfang.
Denne faktoren er også reflektert i forskrift om trykkpåkjent utstyr i vedlegg 1 punkt 7.2.
𝑓𝑓  𝑜𝑜𝑜𝑜  𝑧𝑧  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.
Sveisefaktor
ut frastoff,
farlig stoff,
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VEDLEGG 8: FORSTERKNING AV MANNHULL – FORKLARING PÅ
			 FORSKJELLIGE RESULTATER AVHENGIG AV BENYTTET STANDARD
Forsterkning av mannhull/stusser må gjennomføres da man fjerner et stort areal av sylinderskall. I NS-EN 13445
har man videreutviklet ”areal erstatningsmetoden” som ASME benytter. I NS-EN 13445 benyttes
”trykk - arealmetoden” for å bestemme nødvendig erstatningsareal og hvor erstatningsarealet skal plasseres
rundt mannhull/stuss.
”Trykk – arealmetoden” er basert på å forsikre at de reaktive krefter fra materialet er større enn/eller lik belastningen
fra trykket. Det første er summen av produktet av den gjennomsnittlige membranspenningen i hver komponent og dens
spenningsbelastede areal. Det sistnevnte er summen av produktet av trykk og det trykkbelastede arealet.
Forenklet benyttes en likeveksbetraktning som vist på figur ovenfor.
trykkarealet må balansere tilgjengelig areal i sylinder/mantel og mannhull.
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Likevektsbetraktning blir da:
f × Ar ≥ P × Ap
Hvor:
Ap = trykkareal (i beholder og mannhull)
Ap = Aps + Apb
Ar = Afs + Afb = tilgjengelig areal
Afs = areal for sylindrisk mantel
Afb = areal for sylindrisk mannhull
P = trykk i beholder
(Afs + Afb) f > Px(Aps + Apb)
Areal for sveis er I dette tilfellet sett bort fra, men i praksis benyttes relativt ofte også sveis ved bestemmelse av nødvendig
forsterkningsareal. Dette er viktig å ta med seg da vi vet at de nyere propantankene utnytter godstykkelser tilnærmet
100 %.
Høye spenningskonsentrasjoner eksisterer rundt mannhullåpning, og synker radielt ut fra åpning. Spenning reduseres
og blir etter hvert neglisjerbar (tangensiell og aksiell spenning i sylindrisk skall). Ved et sirkulært hull i en sylindrisk mantel
er spenningen 2,5 × membranspenningen i omkretsens retning (tangensiell). For en sfærisk beholder er spenningen
2 × membranspenningen. For å unngå svikt i mannhullområde er forsterkning nødvendig. Forsterkning kan gjøres ved å
øke godstykkelse i beholder rundt mannhull, mannhullhals eller en kombinasjon. Forsterkning gjøres innenfor effektive
grenser. Disse grensene varierer avhengig av hvilken standard eller norm som benyttes. BS 5500/PD 5500, TKN og ASME
benytter andre modeller enn den som benyttes i NS-EN 13445 og gir derfor fravikende resultater fra NS-EN 13445.
Noen av de vesentligste forskjellene skyldes fastsettelse av arealet benyttes ved nødvendig forsterkningsareal:
1. For EN 13445 er tillatt lengde Ls = × √Dsi × Es langs mantel. Lengde langs mannhullhals blir således Lb = √Dsi × e.
Lengde inn i sylinder som kan regnes som forsterkende er 0,5 Lm. Lengde langs mannhullhals blir således 0,5 Lb.
2. For AD 2000 menes tillatt lengde Ls = 1,25√Dsi × Es langs mantel. Lengde langs mannhullhals blir således
Lb = 1,25√Dsi = × e. Lengde inn i sylinder som kan regnes som forsterkende er 0,5 Lb.
Det er faktoren 1,25 som gjør det største utslaget når arealet beregnes for de kontrollerte LPG-tankene.
Da man utnytter materialet i mantel nærmere 100 % ligger den meste forsterkningen i mannhull/stusser.
3.
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Forskjellige sikkerhetsfaktorer gir også forskjellige resultater som forklart i vedlegg 7.
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