
Hearing INSTA/TS 951 

Summary feedback INSTA/TS 951: 

BFO Fire has received an input for INSTA / TS 951, a summary from BFO Fire is given, while the full 

feedback from Member Company 1 can be read in its entirety after this summary. 

1. Concretion of exercise by selecting scenarios for escape should be included or referenced to

INSTA / TS 950. Evacuation scenario should be defined as own term in chapter 3.

2. Managing deterministic functional requirements: An example of an uncertainty level of 5% is

satisfactory when performing uncertainty assessments. Does this mean that we must

perform uncertainty assessments for all deterministic assessments according to this

standard? Will there be national / international collective documentation on widely accepted

uncertainty assessments on various recognized passive and active fire technology measures?

For example, as British Standard.

3. Section 5.3.1 discusses FED. There is no description or definition of what the FED really

mean.

4. There are several places in the document referring to chapter 0, this is not found in the

document.

Feedback from member company 1 

1. Det hadde vært bra om det ble definert en øvelse som heter «selecting design evacuation

scenarios» (f.eks. som avsnitt 6.3). Evacuation scenarios er omnevt i 6.2.2 men øvelsen for å

velge slike scenarioer er ikke beskrevet. Dette er ofte en minst like viktig øvelse som å velge

fire scenarios i probabilistiske analyser. Man gjør jo denne øvelsen når man velger følgende:

Hvor mange og hvilke typer personer befinner seg i ulike deler av bygningen? Hvordan

forutsettes personer å reagere på brannalarm (varseblivningstid, forberedelsetid,

ganghastighet, valg av utganger o.s.v.)? Hvilke utganger er tilgjengelige for rømning? Hvilke

personer trenger assistert rømning? Hva gjør ev. assistenter ved brannalarm? O.s.v. INSTA/TS

950 og div. litteraturkilder inneholder noen metoder og data for å kvantifisere

rømningsscenarier. Så det kanskje ikke er nødvendig at INSTA/TS 951 inneholder detaljerte

metoder og data for dette. Men en overordnet beskrivelse av at denne øvelsen er ett viktig

ledd i probabilistiske analyser for personsikkerhet med ev. henvisning til andre standarder og

litteratur for hvordan rømningsscenarierne kvantifiseres hadde vært egnet. Evacuation

scenario hadde også kunnet blitt definert som et eget begrep i kapitel 3.

Ofte velger man også ett eller flere scenarioer for brannvesenets innsats. Dette kan også 

omtales («Selecting fire-fighting scenarios?»).   

2. 

I avsnitt 5.5.3 diskuteres deterministiske funksjonskrav. Det mangler en tydelig beskrivelse av 

hvordan slike funksjonskrav egentlig burde håndteres. Kan vi håndtere disse probabilistisk og 

ansette en akseptabel «feilmargin» for kravet? Eller må vi se disse som hogget i sten? Rent 

praktisk vil alle slike krav ikke være mulig å oppnå til 100%. Hvor sikkert man enn bygger kan 

man aldri bygge helt 100% sikkert. Så man vil derfor gjerne se denne type funksjonskrav som 

uttrykk for noe man skal oppnå til en grad så nære 100% som mulig. D.v.s. att man ser dette 

probabilistisk og f.eks. aksepterer att kravet ikke oppnås i 5% av alle branntilfeller. Som 



teksten står nå beskrives det kun att det finnes deterministisk uttrykket funksjonskrav. Men 

det er ikke beskrevet hvordan disse bør håndteres. 

3. 

I avsnitt 5.3.1 diskuteres FED. Det mangler en beskrivelse eller defininsjon av hva FED 

egentlig er.  

 I avsnitt 5.3.1.1 gis tallet 10^-6 som akseptabel individrisiko. Det burde tydeliggjøres att 

denne risiko er å anse som akseptabel individrisiko for brann uavhengig av hvilke andre 

risikonivåer som finnes der en individ befinner seg. D.v.s. att om det foreligger annen 

vesentlig risiko i bygningen (f.eks. nærliggende kjernekraftverk eller kjemiindustri) så skal det 

fortsatt ikke stilles høyere krav til brannsikkerheten. D.v.s. att man ikke må kompensere 

annen vesentlig risiko med lavere brannrisiko. Den totale individrisikoen er jo summen av 

risikoen for en mengde hendelser (meltdown i nærliggende kjernekraftverk, utslipp av giftig 

gass fra nærliggende industri, brann o.s.v.). Så det hadde vært mulig å kompensere en 

forhøyet type risiko ved å redusere enn annen type risiko. 

4. 

I avsnitt 4.5 finnes følgende setning: «Verification using the absolute approach is only 

possible if there are quantifiable performance criteria.” Dette er ikke helt sant da det ofte er 

mulig å gå fram med absolutt risikoanalyse når man har akseptkriterier/funksjonskriterier 

som er angitt kvalitativt. Eksempel: «Ingen person skal utsettes for røyk.» Dette er ett 

kvalitativt kriterie (oppfyllelse besvares med ja/nej) som kan verifiseres med absolutte 

metoder. Setningen burde være: «Verification using the absolute approach is most often 

only possible if there are quantifiable performance criteria.” Eller noe lignende. 

5. 

Figuren som beskriver brannvesenets sannsynlighet for vellykket slokkeinnsats i avsnitt c.5 

side 49 relaterer denne til brannareal. Brannareal er et diffust begrep som sjelden er tydelig 

definert og som er vanskelig å kvantifisere rett frem i en analyse. Det hadde vært bedre om 

sannsynligheten var relatert til effektutvikling. Effektutvikling er en storhet som en 

branningeniør heller bruker i sine analyser og som det finnes anerkjente metoder for å 

kvantifisere gjennom ulike faser av ett brannforløp. D.v.s. att x-axeln i figuren burde være 

effektutvikling i MW. Det finnes litteratur som sier att 1m2 brannareal = 0,5 MW effekt. For å 

bruke figuren som den er nå kan man bruke dette tall. Men det hadde vært bedre om 

effektutviklingen var angitt i tabellen direkte. 

6. 

Definisjonen av fire risk (3.24) «Combination of the quantified probability of a fire scenario 

and the quantified measure of its consequence” føles bedre enn den definisjonen some r 

angitt pr. Nå. Å erstatte “fire” med “fire scenario” viser att det er en rekke hendelser i en 

hendelsekjede som utgjør brannrisikoen ikke kun den opprinnelige brannen. 

7. 

8:  I avsnitt 4.8 og 4.9 viser teksten til chapter 0. Chapter 0 finnes dog ikke i standarden pr. 

nå. 




