
Offshore Næring Privat

Erfaringer fra en storbrann – Hvordan unngå at det skjer igjen!
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Kort om Westco Miljø AS

• Rogalands ledende avfallsaktør

• Komplette løsninger innen 
avfallshåndtering 

• Innsamling, sortering og bearbeiding av 
avfall til gjenvinning.

• Våre kunder er innen industri og næring, 
onshore og offshore, offentlig sektor og 
private

• Solide og lokale eiere 



Kapasitet

• 100 ansatte

• 53 biler

• 10 500 containere, presser, beholdere

• 5 anlegg i Rogaland, strategisk plassert. 
Hovedanlegget ligger på Forus.

• I 2018 håndterte vi totalt 77.000 tonn avfall 
gjennom våre anlegg 



Sorteringsanlegget på Forus - Opprinnelig 

• Største avfallsfraksjoner er Restavfall/Blandet avfall, Papp/Papir, 
Treverk, Gips, Plast, samt flere mindre 

• Sortering, kverning, pressing, omlastning av avfall til material eller 
energigjenvinning

• Maksimalt 3.000 tonn på anlegget 

• Sorteringshallen var en stor, åpen stålhall uten brannsikring. 
Takkonstruksjon var isolert med Isopor

• Anlegget hadde til enhver tid stor tonnasje med usortert, blandet 
restavfall til behandling liggende på gulvet

• Sentral beliggenhet, men har siden oppstarten drevet uten 
nabokonflikter
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En storbrann gir store utfordringer 

• Totalhavari av hoved-
anlegget 

• Negativ presseomtale



Hvordan bygge et anlegg med minimal brannrisiko?

• I planleggingen av nytt anlegg fikk vi med oss mange kompetente folk fra Block Berge Entreprenør, 
Brannkonsulent, IF forsikring og Egenes Brannteknikk    

• Sør Rogaland brann og redning var åpne for diskusjoner om løsningsvalg og ble en bra 
sparringspartner på brannkonseptet for nytt anlegg

• Nytt bygg ble oppført i betongelementer og ikke brennbart tak

• Hoved hallen ble avdelt med betongvegg til to avdelinger  

• Som brannsikring ble det valgt varmesøkende kameraer, skumkanoner i hallene, samt dyser på 
transportbånd og utsatte steder i produksjonen 

• Våre anlegg har direkte varsling til brannvesenet  



Hvordan endre driften for å redusere brannrisikoen?

• Tomt gulv av blandet avfall / restavfall ved arbeidsdagens slutt!!!!!!



9 Måneder etter brannen 



Samarbeidet med Rogaland brann og redning IKS

• God sparringspartner under planlegging av nytt anlegg på Forus    

• Alle vaktlagene har vært innom Forus anlegget for befaring og 
gjennomgang av manuell styring av skummingsanlegget

• På anmodning fra brannvesenet ble det i 2014 utarbeidet konsekvens-
analyse for anleggene på Forus, Tananger og på Dusavik.  

• Brannvesenet fulgte opp med å gjennomføre tilsyn på anleggene 



Takk for oppmerksomheten!

PROFESJONELLE, SENTRALT 

BELIGGENDE GJENVINNINGSANLEGG 

ER EN NATURLIG DEL AV ET 

MODERNE SAMFUNN!


