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1. Dette lurer jeg på
I fyr og flamme
7.trinn ved Storevarden skole er i fyr og flamme. Etter en høst med fokus på undring,
hvor vi har undret oss over alt fra vegghengte tepper, til leksefri og havfruetårer i
strandlinjen vår, endte vi i januar opp med en postkasse full av spennende
problemstillinger. Når en elev virkelig tenner på en ide, så brer dette seg som ild i tørt
gress. Bare hør her:
Den første problemstillingen vår var “Hvor lang tid tar det før ting tar fyr?”. Vi tenkte
det var spennende å se om det er forskjell på ulike stoffer. Etter at vi hadde satt oss
nærmere inn i tema, tok veien oss videre til brannvern og sikkerhet. Vi har lest og
hørt på nyhetene om mennesker som opplever brann, og hvor alvorlige
konsekvensene kan bli. Dette gjorde at vi endret litt på problemstillingen vår. Vi
bestemte oss altså for denne ordlyden:

“Hvilke brannfarlige ting har vi på 7.trinn i hjemmene våre?”
Vi ønsker å lære om oss selv, våre vaner og holdninger om brannsikkerhet, samtidig
som vi også ønsker å fortelle videre til andre mennesker om det vi finner ut, slik at vi
kan hjelpe til med å spre kunnskap omkring dette temaet.
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2. Hvorfor er det slik?
Forarbeid
Før vi er helt klar til å komme med våre hypoteser, vil vi sette oss litt nærmere inn i
temaet. Derfor leser vi leser tekster om brannvern og flammer. Noen av elevene
skriver tekster som oppsummerer temaet. Her er et av bidragene som skulle gi oss
litt informasjon, skrevet av Adele og Eleni på 7.trinn:

Branntrekanten
Ild krever tre ting: Brennbart materiale,
oksygen og varme. Dette kalles
branntrekanten. Om en av disse tingene
fjernes, slukkes ilden.
For å ta kontrollen over en brann, tar man
vekk en av sidene på denne trekanten. Dette
kan man f.eks gjøre ved å fjerne brennbart
materiale rundt brannen som ikke har tatt
fyr, eller ha på vann/snø for å senke
temperaturen, sånn som brannvesenet gjør. Oksygen kan man
fjerne ved å dekke ilden med et brannteppe, men dette fungerer
bare dersom ilden er liten nok.
Brannvern
Brannvern er det å stoppe en brann fra å
oppstå, og å beskytte liv og eiendom.
Alle har ansvar for å hindre brann. Det står i
loven at alle som oppdager brann skal gjøre hva
som helst for å varsle, slukke og begrense
brannen. Brannsjefen har til og med makt til å
kreve at alle deltar i brannslukkingen.
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Hypoteser
I begynnelsen av januar har vi en rask brainstorming rundt problemstillingen “Hvilke
brannfarlige ting har vi på 7.trinn i hjemmene våre?”. På grunn av smitte situasjonen
i området vårt, har vi på 7.trinn blitt plassert i klasserom på to forskjellige steder.
Dette gjør at vi bruker “Meet” for å snakke sammen, slik at alle på trinnet skal få lov
til å komme med sine innspill samtidig. Vi har mange tanker om hvilke ting vi har
hjemme, og bruker lang tid på å skrive opp alle. Bruker vi klær som kan lett tar fyr?
Noen er opptatt av kjemikalier og bensin. Det kan være fordi flere at oss har båter og
motorer hjemme siden vi bor ganske nær havet. Antibac er en viktig ting i de fleste
hjem om dagene på grunn av korona. Vi mener at antibac kan være ganske farlig
dersom det kommer i nærheten av flammer, hvor bevisste er folk på det egentlig?
Andre av oss elever tenker at vi har mye møbler som kan være lett antennelig,
spesielt sofaer, puter, dyner og madrasser. Noen nevner at vi lader mye elektriske
saker om nettene. Dette har vi både lest og hørt om at kan være årsak til brann.
Mathias har gips på armen. I et forsøk på å være morsom, sier noen at de tror gips
tar raskt fyr. Vi snakker litt om at det er vanlig å bruke gipsvegger i hus som bygges i
dag. Hvordan fungerer det egentlig? Er det slik at vi bygger hus som kan ta raskt fyr,
eller finnes det regler for dette? Etter en opptelling på hvilke hypoteser vi har mest
tro på, står vi igjen med 5 hovedhypoteser:
Hypotese 1: Jeg tror at vi har dyner og madrasser hjemme som kan ta fyr og brenne
raskt.
Hypotese 2: Jeg tror at vi har gipsvegger hjemme som tar fort fyr.
Hypotese 3: Jeg tror at vi har noen klær som tar fort fyr.
Hypotese 4: Jeg tror at vi har ladere, telefoner og pc er hjemme som kan bli så
varme at de smelter eller tar fyr.
Hypotese 5: Jeg tror at vi har flytende væsker i garasjen, boden og på kjøkkenet
som kan være brannfarlig.
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3. Legg en plan
Det første vi tenker er at vi ønsker at alle på 7.trinn skal få jobbe mest med den
hypotesen de synes er mest spennende. Vi vil derfor at alle melder fra om hvilken
hypotese de vil legge planer for, men at alle må vite at vi må hjelpe hverandre og at
noen undersøkelser må vi gjøre som stor gruppe.
Vi må også ta med i planene våre at regionen vår er i beredskapsnivå rødt når det
gjelder korona. Vi er for tiden plassert i to grupper, en gruppe på Storevarden skole
og en gruppe på Tananger ungdomsskole sin underetasje. Dette gjør at vi må lage
grupper som passer til hvor vi er. Vi må også lære oss å jobbe digitalt, og kunne ha
møter på meet. Vi har bestemt oss for at vi skal bruke uke 6 og 7 til å hente
opplysninger. Derfor må vi gjøre ferdig alle planene i uke 5.

Hypotese 1
Jeg tror at vi har dyner og madrasser hjemme som kan ta fyr og brenne raskt.
(Eleni, Adele, Sondre,Trym, Emil, Max og Rayan)
For å undersøke denne hypotesen, vil vi gjøre to typer undersøkelser.
Vi ønsker å hente informasjon fra butikker som selger senger og tilbehør for å høre
hvilke typer de selger mest av, og om de vet hvordan de ulike dynetypene og
madrasstypene reagerer med flammer. Dette tenker vi å skrive en mail om, hvor vi
spør om et intervju på telefon eller meet, eller om å få svar på spørsmålene på en
e-post. Eleni og Adele skriver e-postene og ringer til butikkene.
Vi ønsker også å måle hvor fort ulike dyner, madrasser og puter tar fyr. Vi vil studere
hvordan de brenner og om det er forskjell på ulike produkter. Til dette trenger vi å
samle inn dyner og lignende. Vi vil lage en spørreundersøkelse til alle på 7.trinn for å
se om de har noe som de kan donere til forskningen vår. Denne sender vi hjem som
hjemmearbeid.

Vi skal også gå inn på finn.no for å se
om vi kan finne noe som er i nærheten
av der vi bor som er gratis. I tillegg skal
vi sende mail til Jysk, Ikea, Kid og
Madrassmesteren for å høre om de har
noen produkter vi kan få til forskningen
vår.
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Sondre sin far har en bil kan brukes som hentebil for henting av madrasser. Vi
trenger også et bål eller flamme for å sette fyr på de ulike produktene, slik at vi kan
se hvor raskt de ulike tingene tar fyr. Tidtaker og skjema for tid må vi gjøre klart. Vi
bør lage klar noen eksempler på hvor store biter vi skal bruke å sette fyr på. Vi
tenker at vi deler opp madrasser og dyner i 30 x 30 cm, slik at ikke variasjonene i
bitene blir for store. Vi vil gjøre forsøkene flere ganger, slik at vi er sikrere på at
resultatene våre er riktige. Vi deler derfor opp i ulike tester for hver ting vi skal
brenne.
Dette skjemaet skal vi sette informasjon inn i. T1 = test 1, T2= test 2. T3 = test 3.
Hypotese 1: Jeg tror at dyner og madrasser kan ta fyr og brenne raskt.
Produkt:

T1 Tid fram
til
antenning

T1 Tid til
full fyr

T2 Tid fram
til
antenning

T2 Tid til
full fyr

T3 Tid fram
til
antenning

T3 Tid til
full fyr

Hypotese 2
Jeg tror at vi har gipsvegger hjemme som tar fort fyr.
(Benjamin, Andreas, Stanislaw og Gabrielius)
Det første vi tenker er at vi må få tak i gipsvegger. Vi bestemmer at Benjamin skal
skrive en mail til byggfirma for å høre om noen kan gi oss prøver av gips som vi kan
bruke i forskningen. Vi trenger også å lage et bål for og sette fyr på gipsen for å se
om den brenner. Vi vil filme forsøkene våre, og vi vil måle temperaturen på gipsen
for å se hvor varm den blir før den brenner. Da må vi også spørre om vi kan låne et
måleinstrument til måling av høye temperaturer. Stanislaw tror at faren har et sånt
hjemme som vi kan låne.
Vi ønsker å intervjue en snekker, derfor skal Andreas kontakte en snekker. Det kan
være lurt å gjøre lydopptak av intervjuet, og så skrive ned svarene etterpå.
Vi trenger tillatelse fra rektor til å bruke grusbanen når vi skal gjøre forsøket vårt,
siden vi skal tenne opp bål. Læreren vår sjekker om det er i orden.
Vi tenker å sende denne e-posten til byggevarebutikker:
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“Hei vi er elever fra Storevarden skole 7 klasse.
Vi holder på med et forskningsprosjekt. Vi forsker på brannfarlige ting vi har i
hjemmene våre på 7.trinn. En av våre hypoteser er at vi tror gipsvegger tar raskt fyr.
Vi lurer på om vi kunne kommet for å intervjue noen hos dere angående dette. Vi
lurte også på om vi eventuelt kunne få prøver av en gips vegg til et eksperiment.
Dersom det ikke passer så kan vi eventuelt ha et møte på meet eller mail?
Mvh
7. klasse på storevarden skole”
Dette skjemaet skal vi notere resultatene våre i. Vi vil se hvordan temperaturen
forandrer seg fra 20 sekunder i ilden til 2 minutter. Vi måler temperaturen ca hvert
10. sekund. Vi vil også notere når gipsplatene tar fyr.
Skjema for testing av gips
Grader
etter 20
sek

Grader
etter 30
sek

Grader
etter 40
sek

Grader
etter 50
sek

Grader
etter 60
sek

Grader
etter 70
sek

Grader
etter 80
sek

Grader
etter 90
sek

Grader
etter
100 sek

Forsøk 1
Gipsplate
10 x 10 cm
Brenner
det? ja/nei
Forsøk 2
Gipsplate
10 x 10 cm
Brenner
det? ja/nei
Forsøk 3
Gipsplate
10 x 10 cm
Brenner
det? ja/nei
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Grader
etter
120 sek

Hypotese 3
Jeg tror at vi har noen klær som tar fort fyr.
(Thale, Delina, Ariell, Sofia, Serine og Sunniva)
Til denne hypotesen vil vi sjekke hvor lang tid det tar før forskjellige typer klær tar fyr.
Vi vil samle inn klær som er blitt for små til de på 7.trinn, og gjøre forsøk med dem
hvor vi tenner på og tar tiden. Vi vil gjøre en skjema undersøkelse på skolen for å se
om vi på trinnet har ulike klesplagg som vi vil gi til vår egen forskning. Under
planleggingen, finner vi ut at vi må bestemme oss for noen bestemte typer klær som
vi er nysgjerrige på. Aller mest vil vi finne ut hvordan klær vi bruker på uteskole
fungerer, siden vi ofte tenner bål når vi er ute.
Disse produkten vil vi undersøke:
Regntøy
Ull - tynn og tykk
Ryggsekk
Bomull - tynn og tykk
Polyester - fleece
Polyester - refleksstoff
Sko - joggesko
Hår
Vi tror vi skal klare å få tak i det meste gjennom restekassen vår på skolen, og det vi
kan ta med oss hjemmefra. I tillegg skal Sofia klippe håret, så da kan vi også måle
hvor raskt hår tar fyr.
Vi har lært at vi må ha gode systemer når vi skal registrere resultater. Derfor tenker
vi at vi må gjøre hvert forsøk 3 ganger, for å være sikre på at vi har fått riktig svar. I
tillegg vil vi filme forsøkene, og bruke stoppeklokke for å måle tiden. Vi trenger
flammer, først tenkte vi å bruke flamme fra gassbrenner, men etter hvert tenkte vi at
det også kunne gå med et telys dersom klærne ikke var så store. Vi må klippe opp
de ulike klærne i like størrelser, og merke dem med navn. Vi velger å bruke
kvadrater på 5 x 5 cm på de tingene det er mulig å klippe til. I tillegg må vi finne et
sted vi kan gjøre forsøkene uten at det er mye vind, slik at vi unngår at vinden
påvirker resultatet. Vi må også være et sted der det ikke vil utløse røykvarsleren på
skolen.
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Her er skjemaet vi skal bruke for å måle tiden:
Produkt:

T1 Tid fram
til
antenning

T1 Tid til
brent opp

T2 Tid fram
til
antenning

T2 Tid til
brent opp

T3 Tid fram
til
antenning

T3 Tid til
brent opp

T1 = Test 1, T2 = Test 2 og T3 = Test 3.
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Hypotese 4
Jeg tror at vi har ladere, telefoner og pc er hjemme som kan bli så varme at de
smelter eller tar fyr.
(Amanda og Kamilla)
Vi kan ha en spørreundersøkelse på 7.trinn om hvordan vi lader telefoner og pc, og
hvilke vaner vi har for å dra ut ledninger om kvelden. Vi kan spørre både elevene og
foreldrene våre for å se om vi svarer likt. Vi vil at elevene svarer på spørsmålene på
skolen, og at vi spør foreldrene våre i hjemmelekse. Alle i klassen skal få med seg et
spørreskjema hjem.
Vi vil ha svar på disse spørsmålene fra elevene:
Spørsmål

Ja

Nei

Har du lov til å lade mobil og pc om natten?
Lader du mobilen din om natten?
Er du nøye med å dra ut ledninger om kvelden?
Spørsmål

Svar

Hvilke ledninger pleier du å dra ut om kveldene?
Har noen av ledningene/laderne smeltet eller startet å
brenne?

Vi vil ha svar på disse spørsmålene fra foreldrene:
Spørsmål

Ja

Nei

Lader du/dere mobil, pc osv om natten?
Er du nøye med å dra ut ledninger om kvelden?
Skrur du av lamper/ lys om kveldene?
Spørsmål

Svar

Er det noen spesielle ledninger du pleier å dra ut om
kvelden?
Har noen av ledningene/laderne smeltet eller startet å
brenne?
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Vi ønsker også å gjøre et forsøk på skolen for å se om ladere og telefoner og pcer
virkelig blir varme. Vi vil gjøre det slik: Vi skal plugge en mobil og chromebook i en
lader og sette en temperaturmåler på og se hva temperaturen blir i løpet av en
skoledag. Til dette forsøket trenger vi temperaturmålere, chromebook, telefon og
ladere. Temperaturmålere har vi i naturfagsrommet på skolen. Amanda tar med sin
mobiltelefon og lader på skolen den dagen vi skal gjøre forsøket. Vi bruker en
chromebook og lader fra skolen i forsøket. Vi må lage et skjema som vi kan sette
informasjonen inn i.

Vi gjorde en liten test av forsøket først, for å sjekke om det er mulig å måle
temperaturen på de elektriske sakene. I prøve forsøket fikk vi følgende resultat:
Chromebook
Klokkeslett

Grad

10.30

21.50

10.55

22.10

Chromebooklader
Klokkeslett

Grad

10.30

21.90

10.55

23.80

Her ser vi at vi allerede i prøveforsøket får en temperaturstigning på ca 20 på
laderen, og 0.50 på chromebooken. Dette forteller oss at vi har alt utstyret vi trenger,
og at det virker.
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Hypotese 5
Jeg tror at vi har flytende væsker i garasjen, boden og på kjøkkenet som kan

være brannfarlig.
(Julia, Martine, Sander, Sunniva H, Thea, Amalie GS, Lucas, Jonathan, Leander,
Gabriele, Yasmin, Eyraas, Aksel, Storm, Markus, Henrik, Mathias og Thomas)

Vi har behov for å finne ut hvilke væsker vi har hjemme, derfor lager vi et skjema
som alle elevene skal ta med hjem. På skjemaet har vi listet ned masse forskjellige
væsker vi tror folk har hjemme. Vi skal lete i garasjen, boden og kjøkkenet og krysse
av på de væskene vi har liggende. Neste dag tar elevene skjemaet med tilbake på
skolen og vi fordeler hvilke væsker elevene skal ha med hjemmefra. De som tar med
kan sette litt av tingen de skal ta me oppi et lite glass eller noe i stedet for eks. ta
med en 10 liters flaske med olje.
Etterpå må vi finne ut om det er mange av væskene som er brannfarlige. Vi må
finne ut om det er forsvarlig og trygt å sette fyr på dem, og vi må finne et sted som er
brannsikkert når vi skal gjøre forsøkene.
Vi må også skaffe oss sikkerhetsutstyr og brannslukkingsapparat. Dette kan vi finne
på finn eller noen kan ta med hjemmefra.
Vi kan lage et skjema for alle de flytende stoffene vi skal tenne på, slik at vi kan
krysse av for om flammene endrer seg og blir større. Vi må også registrere det vi ser,
lukter og hører, for eksempel om det kommer eksplosjoner og lyd. Noen ganger kan
det være vanskelige å huske akkurat hva du har sett når det skjer fort. Derfor vil vi ta
film av alt vi gjør, sånn at vi kan studere det etterpå.
Her er skjemaet vi skal bruke når vi gjør forsøkene våre. Vi vil gjøre alle forsøkene 2
ganger slik at vi er sikre på hva vi observerer.
Navn på væske:

Test 1
Mindre
flamme

Test 2
Konstant
flamme

Større
flamme

Mindre
flamme

Test 1
Konstant
flamme

Større
flamme

Farge

Test 2
Lukt

Farge

Vi kan lage en spørreundersøkelse og spørre folk vi møter på gaten om hvilke typer
flytende væsker de har i hjemmene sine, for å se om det er noen typer som nevnes
14

Lukt

ofte. Vi må tenke litt på korona situasjonen, derfor må vi holde avstand til de vi skal
spørre, og at vi noterer ned svarene selv. Dette skjemaet skal vi ta med oss til
Tananger Senter for å spørre folk som går og handler:
“Hei vi jobber med noe som heter nysgjerrigper, og vi forsker på brannfarlige væsker.
Kan vi spørre deg 3 spørsmål veldig kjapt?”
Ja:

Nei:

Vet du/dere om noen
brannfarlige væsker?
Hvor har du/dere
brannfarlige flytende
væsker?

Garasje:
Boden ute:
Boden inne:
Kjeller:
Kjøkkenet:

Hvilken flytende væsker
har du hjemme som kan
være brannfarlige?

Rødsprit:
White Spirit:
Antibac:
Maling:
Bensin:
Diesel:
Annet:

Spør en ekspert
Vi planlegger et møte med en brannmann. Gjerne en som kan litt om kjemikalier og
hvilke ting som er mest vanlige årsaker til brann i hjemmene. I tillegg ønsker vi å
spør litt om elektriske saker, møbler og klær. Delina skal en e-post til brannvesenet i
Sør Rogaland for å høre om de kan hjelpe oss.
Da vi startet å prate om hva vi visste fra før av om brannfarlige ting i hjemmet og
brannsikkerhet, var det noe elever på 7.trinn som kunne huske at de pleide å se på
Brannmann Sam da de var mindre. Brannmann Sam er en slags ekspert, så vi
15

tenker at det kunne vært både morsomt og interessant å se en film for å finne ut om
det er noe vi kan få av nyttig informasjon. Vi må bli enige med lærerne om en dag
det passer.
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4. Hent opplysninger
Hypotese 1
Jeg tror at vi har dyner og madrasser hjemme som kan ta fyr og brenne raskt.

Test 1: Intervju med butikker som selger madrasser, dyner og puter
Vi har et stort behov for å komme i kontakt med noen som kan gi oss informasjon om
hvilke typer madrasser og sengetøy som er vanligst å kjøpe i Norge. Vi trenger dette
fordi vi ønsker å se om produktene er farlige dersom de kommer i kontakt med
flammer. Derfor sendte vi rundt en del e-poster til butikker som vi vet selger en del
sove-utstyr. Her er e-postene vi har sendt til Jysk, Kid, Ikea og Madrassmesteren.

1. Jysk:

Det var ingen på Jysk som svarte på vår henvendelse.

2. Kid:

Det var heller ikke noe svar å hente fra Kid interiør.
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3. Ikea:

Her fikk vi ikke noe svar heller dessverre. Vi forsøkte også å ringe til Ikea, men klarte
ikke å komme i kontakt med noen som kunne gi oss svar på spørsmålene våre.

4. Madrassmesteren:

Endelig var det noen som tok seg tid til å svare. I mangel på respons fra de 3 første
henvendelsene, tar vi med oss svaret fra dette “intervjuet”: “Det finnes ikke noen
regel for at det vi sover i og på skal være flammehemmende”.
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Innsamling av dyner, puter og madrasser
Det var ikke så mange som kunne gi bort dyner og puter og madrasser, men vi var
ganske heldige likevel. Emil hadde me babydyne og en dunpute. Stanislaw hadde
med 3 vatt puter og Eyraas hadde med skum madrass. I tillegg var det noen som
skulle gi bort en stor madrass på finn.no. Det var ikke langt fra skolen, så den veldig
snille læreren vår Ragnar kjørte og hentet den for oss. Vi er nå veldig spent på å se
hvordan disse tingene tar fyr, og om de er lette å antenne. Spesielt når vi vet at det
ikke finnes krav til slike egenskaper i Norske butikker.

Test 2: Forsøk med madrasser, dyner og puter.
Skummadrasser
Vi hadde lagd flere forsøk klar, og vårt første
forsøk var madrassene som var kuttet opp i biter
på 30*30 cm. Vi begynte med å legge madrass
nr. 1 på bålet og etter 14 sekunder begynte den å
brenne. Noen av de tingene vi første la merke til var at flammen ble veldig mye
større, og det begynte å lukte ganske rart. Vi merket også at madrassene ikke brant
opp, men smeltet. Etter 1 minutt og 16 sekunder så var madrass biten helt borte.
Totalt hadde vi tre forsøk, tidene på når madrassene tok fyr var ganske like, og
gjennomsnittstiden var 10,67 sekunder.
Puter med vatt
Etter madrassen begynte vi med putene. I de
første pute-eksperimentene brukte vi puter
laget av vatt, og merket med en gang at
røyken var veldig mørk og at den luktet veldig sterkt. Putene brant opp og oppløste
fra midten. På grunn av at røyken var så mørk og luktet så sterkt, bestemte vi oss for
at det ikke var forsvarlig å utføre det siste eksperimentet med vattputer, så vi
avsluttet på forsøk nr 2. Pute nr 1 begynte å brenne på 8 sek, og pute nr 2 begynte å
brenne på 7 sek, men sluttiden var veldig forskjellig. Pute nr 1 sluttet å brenne på 39
sek, og pute nr 2 var ferdig på 1 min og 2 sek.

Dunpute
Dunpute-eksperimentet var litt vanskeligere
enn de andre putene siden vi måtte dele en
pute i to som gjorde det vanskelig å ha
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kontroll på dunfjærene, men det funket likevel. Den første delen startet å brenne
etter 3 sek, og sluttet etter 1 min og 30 sek. Den andre delen startet etter 4 sek, og
sluttet etter 1 min og 34 sek. Vi la spesielt merke til at røyken og lukten som kom fra
fjærene minnet om kylling, og luktet veldig vondt.
Innmat til puter
Vi hadde to forskjellige typer innmat.
Den ene var vatt som ikke var delt opp
og den andre var vatt i veldig små biter.
De to første forsøkene var de store
delene med vatt, og de begynte begge å
brenne på 3 sek. Sluttiden var også veldig lik, den første på 22 sek og den andre på
21 sek. Vattet som var delt opp i små biter brente opp veldig fort, og det første
forsøket vi hadde med dette vattet brente opp på 7 sek, mens det andre ble borte på
6 sek. Begge begynte å brenne etter 3 sek.
Dyne (baby)
Dynene var babydyner laget av bomull og
polyester. Vi hadde delt disse opp i biter på 30*30
cm, sånn som madrassbitene. Forsøk nr 1 tok fyr
etter 10 sek, og brukte mer enn 2 min på å bli
ferdigbrent. Forsøk nr 2 begynte å brenne etter 5 sek, og brukte også mer enn 2 min
på å bli utbrent. Forsøk nr 3 tok fyr etter 7 sek, og vi stoppet etter 2 min i likhet til de
to andre forsøkene. Vi tok ikke tiden lenger enn til 2 min, fordi vi så at dynebitene
ikke brant helt opp men ble forkullet. Røyken luktet også sterkt i disse forsøkene.
Oversikt over observasjonene våre
Produktet vi
setter fyr på:

Startet å
brenne
fort
ja/nei?

Brannfarlig
ja/nei?

Mer flammer,
slukkes eller
uforandret?

Kom det
noen
spesiell
lukt?

Fargeskift
ja/nei?

Sekunder til materialet
oppbrent
(gjennomsnitt)?

Madrasser skum

ja

ja

mer flammer

ja

nei

73 sek

Vattputer

ja

ja

mer flammer

ja

nei

50,5 sek

Innmat vatt

ja

ja

uforandret

ja

nei

14 sek

Dunpute

ja

ja

uforandret

ja

nei

92 sek

Dyner (baby)

ja

ja

uforandret

nei

nei

120 sek+
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Forsøk med madrass av skum. Vi gjorde forsøket 3 ganger. Det ble like mye flammer
og røyk i hvert forsøk.
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Her ser du hvordan en pute i polyester ser ut fra den antenner til den er i full fyr med
store flammer,

For at vi ikke skal henge ut noen butikker, har vi valgt å ikke navngi hvor vi kan kjøpe
dynene, putene og madrassen som er brukt i forsøket.
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Hypotese 2
Jeg tror at vi har gipsvegger hjemme som tar fort fyr.

Test 1: Besøk og informasjon fra Coop Obs Bygg på Mariero
Vi sendte en mail til Obs Bygg Forus for å høre om vi kunne intervjue noen som
jobber der. Vi spurte også om vi kunne får en gipsplate til et eksperiment. VI ventet i
3 dager, men fikk ingen svar. Derfor bestemte vi oss for å ta kontakt med Obs Bygg
Mariero. VI lånte mobilen til en av lærerne på skolen og ringte. Det var
hovedsentralen som svarte og de satt oss over til trelasten på Mariero.
Vi snakket med en som heter Johan. Vi spurte om vi kunne intervjue noen, men han
at de ikke var helt eksperter, så vi kunne ikke stille så mange av de spørsmålene vi
hadde tenkte. Vi spurte likevel om vi kunne få noe gips til forskningen, og det svarte
han ja til. Vi avtalte tid og dag da vi skulle komme, og det var fredag 12.februar.
For å komme oss til Mariero måtte vi ha litt hjelp. Læreren vår Terje svarte at han
kunne kjøre oss dit.

Vi var 4 elever som du ser på bildet: Gabrielius, Stanislaw, Andreas og Benjamin.
Når vi kom fram til Obs Bygg så gikk vi til kassen og spurte etter Johan. Vi ble sendt
videre til trelasten der vi fant han til slutt. Han skjærte til en bit med gips til oss. Han
nevnte at det finnes noe som heter branngips som vi skal google når vi kommer til
skolen.
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Test 2: Forsøk med å tenne på gipsplater

Her er våre registreringer. Vi valgte å sette dem inn i skjemaet digitalt, slik at det var
lettere å lese.
Skjema for testing av gips

Forsøk 1
Gipsplate

Grader
etter 20
sek

Grader
etter 30
sek

Grader
etter 40
sek

Grader
etter 50
sek

Grader
etter 60
sek

Grader
etter 70
sek

Grader
etter 80
sek

Grader
etter 90
sek

Grader
etter
100 sek

Grader
etter
120 sek

96

ingen
resultat

ingen
resultat

48

105

71

90

95

100

93
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10 x 10 cm
Brenner
det? ja/nei

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Forsøk 2
Gipsplate
10 x 10 cm

161

91

113

80

90

122

103

115

102

103

Brenner
det? ja/nei

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Forsøk 3
Gipsplate
10 x 10 cm

110

85

71

85

110

96

94

98

145

120

Brenner
det? ja/nei

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Dette er måleinstrumentet vi fikk
låne av faren til Stanislaw. Det
kan måle høye temperaturer. Det
måler temperaturer på avstand,
uten berøring. Det kan måle
varme eller kalde objekter fra -60
til +550 °C og har et laserpunkt til
å sikte med.

Her gjør vi forsøk med gipsplater,
flammer og måleinstrumentet.
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Test 3: Svar fra en snekker
Vi sendte aldri mail til noen snekker, men vi fikk jo litt svar fra Johan. Da vi spurte
han om gips var brennbart, sa han at det ikke var så lett å sette fyr på en gipsvegg,
men at det brant gjennom til slutt. Han nevnte også noe som kalles branngips, det er
en type gips som ikke brenner.

Oversikt over observasjonene våre
Gipsplatene tok ikke fyr, men de ble svarte på undersiden. Men han Johan sa at den
vil brenne til slutt, men vi holdt ikke på så lenge. Vi stoppet etter 2 minutter.
Røyken var svart og flammene var sterkt oransje.
Det luktet ikke noe spesielt. Det luktet bare bål.
Vi så at temperaturen gikk opp og ned som en berg og dalbane. Den varierte fra 48
grader til 161 grader i forsøkene. Gjennomsnittstemperaturen for alle tre forsøkene
ble 98,88 grader.
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Hypotese 3
Jeg tror at vi har noen klær som tar fort fyr.

Vi tok med oss alt utstyret vi hadde lagt klar, og alle tekstil lappene ned til Mat og
Helserommet. Vi valgte å gjennomføre utforskningen inne slik at vi unngikk vind og
andre ting som kan påvirke resultatene. Vi rigget oss til et stykke borte fra
røykvarsler og med åpent vindu dersom det skulle komme mye røyk fra forsøkene
våre. Vi hadde gjort klar 3 tekstilprøver til hvert forsøk.

Her er en oversikt over tiden det tok før tekstilene tok fyr, og hvor lang tid det tok før
hele tekstil biten på 5x5 cm var brent ferdig. Vi gjorde 3 forsøk med hver tekstiltype
bortsett fra sko, der hadde vi bare to forsøkslapper:
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Produkt:

T1 Tid fram til T1 Tid til
antenning
brent opp

T2 Tid fram til T2 Tid til
antenning
brent opp

T3 Tid fram til T3 Tid til
antenning
brent opp

Forsøk 1
Regntøy

3s

1m 51s

5s

1m 27s

3s

1m 45s

Forsøk 2
Tynn ull

8s

42s

5s

25s

3s

30s

Forsøk 3
Tykk ull

6s

1m 6s

16s

1m 5s

4s

49s

Forsøk 4
Ryggsekk

9s

31s

5s

9s

3s

36s

Forsøk 5
Bomull tynn

3s

33s

1s

25s

1s

19s

Forsøk 6
Bomull tykk

4s

1m 20s

6s

1m 29s

3s

1m 34s

4s

41s

11s

1m 27s

8s

1m 38s

Forsøk 8
Polyester
(Refleks)

8s

1m 23s

20s

1m 1s

3s

1m 16s

Forsøk 9A
Joggesko

4s

1m 28s

3s

1m 34s

Forsøk 9B
Skosåle

3s

3m 28s

1m 34s

1m 40s

Forsøk 10
Hår

1s

19s

1s

10s

15s

6s

Forsøk 7
Polyester fleece

Test 1: Regntøy
Vi startet med regntøy. Regntøy tok raskt fyr, på det første forsøket så brukte biten
bare 3 sekunder før den tok fyr. I test 2 gikk det 5 sekunder før det begynte å
brenne. I det første forsøket vårt tok regntøyet lengst tid før det brant opp, 1 min og
51 sekunder.
Flammen tok over hele regntøyet. Den begynte å lage en svart røyk og lukte noe helt
forferdelig. Det luktet litt som raketter og svidd gummi. Da flammen hadde fått
skikkelig tak på tøyet, flyttet vi det over vasken, sånn at det ikke var så varmt eller så
farlig. Etter den hadde tatt over hele stykke av regntøyet begynte flammen å dryppe
nedover sammen med noen deler av regntøyet, det smeltet på en måte. Når
flammen hadde slukket, stivnet resten av regntøy biten og ble hard.
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Test 2: Tynn ull
Tynn ull brant godt når det først fikk fyr. På tynn ull så ble flammen lysere og og det
var en liten flamme som brant jevnt. Den tynne ull biten brant aldri helt opp men
brant allikevel ganske godt. Det så nesten ut som om flammen kokte opp ullen.
Flammen var litt hvit og grå men et par ganger var den og litt svart. Det tok mellom 3
til 8 sekund å ta fyr, og det brant jevnt i ca et halvt minutt.

Test 3: Tykk ull
Den tykke derimot tok tid før flammen fikk godt tak, og den brant dårlig opp. I dette
forsøket slukket flammen av seg selv etter at den hadde brent litt. Derfor måtte vi
tenne på den flere ganger. Det var en liten flamme i starten og den vokste seg litt
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større etter hvert, og så ble den mindre og mindre. Det luktet brent sau. Røyken var
ganske liten og lys i fargen.

Test 4: Ryggsekk
Dette forsøket var det mest spennende. Vi fikk oss en ganske stor overraskelse. I
første test tok det 9 sekunder før vi klarte å få flammene til å ta tak. Men denne tiden
sank ned til 3 sekunder i siste forsøk. Det tok ganske lang tid, nesten halvt minutt på
å brenne ferdig. Men det som skjedde i forsøk 2 var at det slukket seg selv fordi det
krøllet seg rundt. Men etter noen få sekunder begynte det å brenne igjen av seg selv.
Da trodde vi at det allerede var slukket. Dette synes vi var ganske skummelt. Det
luktet vondt og kom svart røyk fra sekkestoffet.
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Test 5: Tynn bomull (genser)
Bomull viste seg å være veldig
antennelig.I test 1 brukte bomull 3s på
å antenne. Det brukte 33s på å brenne
ferdig. I test 2 tok det kun 1s på å
antenne, og 25s på å brenne opp. I test
3 brukte stoffet også bare 1s på å
antenne, og 19s på å brenne opp.
Flammene spredde seg fort og ble
store. Til slutt ble nesten hele biten om
til en svart kullbit. Fargen på røyken var
hvit og lysegrå. Det lukta ikke særlig
godt.

Test 6: Tykk bomull (dongeri)
Vi så at i test 1 var det 4s før det startet
å brenne, og 1 min og 20s til alt brant
opp. I testforsøk 2 var det 6s på
antenning og det tok 1 min og 29 sekund til det brant opp. I forsøk 3 tok det 3s på å
starte å brenne og 1 min 34s på å brenne ut. Når flammene fikk godt tak, brant det
veldig godt.
Fargen på flammen var mest oransje og røyken var grå eller mørk grå/svart.
Det lukta egentlig ikke noe annet en normal røyk. Det smeltet mer enn det brant og
det krøllet sammen og ble om til sotet klump til slutt som slukket. Etter at det var
brent ferdig skilte fargen seg fra dongeriet og over på kjøkkenpapiret.
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Test 7: Polyester (fleece)
Det tok mellom 4 og 11 sekund før fleece stoffet tok fyr. Polyester fleece smelter
ganske raskt. Det brant ganske godt, og etter det begynte å gå i oppløsning. Fleecen
ga en rar aroma, og lagde svart røyk. Det minnet oss litt om regntøy i hvordan
reaksjonen var med flammen. Flammen ble lys oransje farge.

Test 8: Polyester (refleks)
Dette var litt variert i måten det tok fyr på. I et forsøk brukte vi nesten 20 sekund, og i
et annet bare 3 sekund. Det kan være fordi vi holdt det litt ulikt over flammene.
Testbitene besto av en gul lapp og en lapp i sølv. Det brukte over minuttet på å
brenne ut. Vi så at det gule stoffet krøllet seg for å så ta fyr. Selve reflexen tok ikke
fyr. Den smeltet bare sammen. Flammen begynte å dryppe. Da det var ferdig brent
så det ut som en svidd marshmallow, det luktet veldig svidd og det kom svart røyk.
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Test 9: Sko (joggesko)
Skosålen
Vi hadde to forskjellige deler av skoen den ene var skosålen og den andre pløse/tunge. Vi
så at flammene var breie, og fikk godt tak. Fargen på flammen var oransje rød og røyken
var svart. Antenning var ganske ulike så det er ca mellom 3-10 sekunder. Den brant opp/
flammen sluknet mellom 1 m 40 s- 3m 28 s. Når vi hadde tatt fyr på skosålen så spredde
flammen seg, og den vokste seg stor sånn at den kom over hele biten. Da vi tok den over
vasken så begynte den å lage litt gnistrende lyd. Når Thale holdt klypen mot flammen så
kjente hun varmen stige mot hånden. Sofia blåste ut flammen for å sjekke om det funket og
hun greide det. Tiden var på 1 min og 50 sekunder når hun blåste det ut, og da hadde vi
bare kommet til halvparten av skosålen.

Tunge/pløse
Pløse, som er rett under skolissene, brukte 3-4 sekunder til den ble antent. Det brukte
mellom 1 m 28 s - 1m 34 s til at den hadde blitt brent opp og flammen hadde sluknet. På
midten var fargen på flammen var lys og toppen på flammen var oransje og rød, og
flammene var store. Røyken var svart og det kom noen støv i røyken. Etter den hadde fått
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ganske god og stor flamme så begynte det og dryppe ned flammende stoff. Den laget litt
gnistrende lyd lignende slik som du tenner på en fyrstikk.

Test 10: Hår
Vi observerte at håret ble spist opp av flammen. Det bare forsvant. Det knitret. Det
tok bare 1 sekund før håret antennet. Etter 19 sekund var håret ferdig brent.
Flammen var oransj/rød. Røyken var helt svart. Det brente håret luktet forferdelig. En
sterk lukt, vanskelig å sette ord på, men det var ikke en god lukt. Håret ble rett og
slett slukt av flammene. Etter forsøkene var det bare litt hår igjen, som flammen ikke
hadde fått tak i.
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Oversikt over observasjonene våre
Produktet vi
setter fyr på:

Startet å
brenne fort
ja/nei?

Brannfarlig
ja/nei?

Kom det noen
spesiell lukt?

Fargeskift ja/nei:

Sekunder til
materialet oppbrent
(gjennomsnitt)

Regntøy

Ja

Ja

Ja

Nei

1 minutt og 41
sekunder

Tynn ull

Nei

Ja

Ja

Nei

32 sekunder

Tykk ull

Nei

Nei

Ja

Nei

86 sekunder

Ryggsekk stoff

Sykt farlig

Ja

Nei

Nei

25 sekunder

Bomull tynn

Ja

Ja

Litt

Ja

25 sekunder

Bomull tykk

Ja

Nei

Ja

Ja

1 minutt og 27
sekunder

Polyester
(fleece)

Nei

Nei

Nei

Nei

1 minutt og 2
sekunder

Polyester (reflex)

Nei

Nei

Ja

Nei

1 minutt og 13
sekunder

Joggesko

Ja

Ja

Ja

Nei

1 minutt og 31
sekund

Skosåle

Nei

Ja

JA

Nei

2 minutter og 34
sekunder

Hår

Ja

Ja

Ja

Nei

12 Sekund
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Vi tok bilder av hvordan de ulike tekstilene så ute når de var ferdig brent:
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Hypotese 4
Jeg tror at vi har ladere, telefoner og pc er hjemme som kan bli så varme at de
smelter eller tar fyr.

Test 1: Intervju med elever
Det første vi gjorde, var å samle sammen alle resultatene fra elevundersøkelsen. Vi
gjorde denne undersøkelsen i en arbeidstime på skolen. Det var 31 personer som
svarte. De svarene vi fikk forteller oss at:
★ 15 elever hadde lov å lade mobil og pc om natten og 16 elever hadde ikke lov
å lade om natten.
★ 20 elever ladet mobilen om natten og 11 elever ladet ikke mobilen om natten.
★ 11 elever var nøye med å dra ut ledninger om kvelden og 20 elever var ikke
nøye med å dra ut ledninger om kvelden.
★ 13 elever pleide å dra ut mobilladeren om kvelden
★ 8 elever pleide å dra ut laderen om kvelden
★ 3 elever pleide å dra ut/ slå av skjøteledningen om kvelden.
★ 10 elever pleide ikke dra ut noen ledninger om kvelden.
★ Det var kun 1 elev av 31 som sa at laderen hadde begynt å brenne eller
smelte.
Spørsmål

Ja

Nei

Har du lov til å lade mobil og pc om natten?

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Lader du mobilen din om natten?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x

xxxxxxxxxx

Er du nøye med å dra ut ledninger om kvelden?

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spørsmål

Svar

Hvilke ledninger pleier du å dra ut om kveldene?

mobil: xxxxxxxxxxxxx
pc: xxxxxxx
lampe:
tv:
skjøteledning: xxx
ovn:xx
ingen: xxxxxxxxxx

Har noen av ledningene/laderne smeltet eller startet å
brenne?

Ja:x
nei:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Test 2: Intervju med foreldre
Vi gjorde denne undersøkelsen som hjemmearbeid. Det var 35 personer som svarte.
Resultatene av det de svarte forteller oss dette:
★ Det er 22 foreldre som lader mobil om natten og kun 5 foreldre som ikke gjør
det.
★ 22 foreldre er ikke nøye med å dra ut ledninger om natten, 5 foreldre er nøye
med å dra ut ledningene.
★ Det er 1 som ikke skrur av lys og lamper om kvelden de 26 andre skrur av.
★ De fleste pleier ikke å dra ut noen kontakter om kvelden, men det er 6 stykker
som drar ut mobilladeren, 4 drar ut kontakter til pc, 1 drar ut til brødristeren, 2
drar ut til vannkoker, 1 drar ut til tv, 2 drar ut til kaffemaskin, 1 drar ut til
skjøteledning, 1 drar ut til lampe og 1 drar ut til ipad. Det er noen voksne som
drar ut flere ledninger.
★ Ingen av de 27 voksne sine ledninger har begynt å brenne eller smelte.
Spørsmål

Ja

Nei

Lader du/dere mobil, pc osv om natten?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

Er du nøye med å dra ut alle ledningene om kvelden?

xxxxx

Skrur du av lamper/ lys om kveldene?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

Spørsmål

Svar

Er det noen spesielle ledninger du pleier å dra ut om
kvelden?

Ingen:xxxxxxxxxxxxxxxx
mobil: xxxxxx
pc:xxxx
Brødrister: x
Vannkoker: xx
TV: x
Kaffemaskin: xx
skjøteledning: x
lampe: x
Ipad:x
=35

Har noen av ledningene/laderne smeltet eller startet å
brenne?

Nei: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ja:
=27
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Test 3: Måling av temperatur på ladere, telefon og chromebook
Vi hadde også planlagt at vi skulle måle temperatur på elektronisk utstyr som vi
bruker mye. Amanda hadde med seg lader og mobiltelefon på skolen, og i tillegg
brukte vi en chromebook og en lader. Vi la både en mobiltelefon til lading og en
chromebook til lading. Deretter festet vi temperaturmålerne til både ladere, telefon og
chromebook. Hver halve time noterte vi gradene på de ulike delene.

Her er våre registreringer:
Forsøk onsdag 17.februar Mobillader/Mobil

Klokkeslett

Mobil lader

Mobil

09.00

22.70

26,30

09.30

23.30

28.10

10.00

23.70

29.10

10.30

23.50

28.40

11.00

23.00

26.20

11.30

23.10

25.60
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12.00

22.90

24.40

12.30

22.50

24.80

13.00

22.60

25.20

13.30

22.50

22.70

Forsøk onsdag 17.februar Chromebook Lader/Chromebook

Klokkeslett

Chromebook
Lader

Chromebook

09.00

21.40

24.50

09.30

24.60

24.20

10.00

27.80

25.20

10.30

28.00

25.60

11.00

26.00

24.30

11.30

24.80

23.30

12.00

23.10

22.70

12.30

22.50

22.50

13.00

22.50

22.50

13.30

22.40

22.40
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Her er bilder fra forsøkene våre

Hypotese 5
Jeg tror at vi har flytende væsker i garasjen, boden og på kjøkkenet som kan
være brannfarlig.
Vi samlet sammen alle de flytende væskene på en pult, og rigget til bålpanne og
sperrebånd rundt. Her skulle det bli fyr og flamme, så sikkerheten var viktig å tenke
på. Vi hadde med oss en øse i metall, litermål og hansker for å beskytte hendene
våre. Mobiltelefon til å filme forsøkene var også på plass. Vi hadde et system der vi
hadde ulike ansvarsområder, noen skulle registrere ned på skjema, noen skulle
legge merke til lukt eller fargeendring i flammene, og noen skulle se om flammene
ble større. Da alt var klart, startet vi første runde av forsøkene. Det var mange
flytende væsker som ga store flammer.
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Navn på væske:

Test 1
Mindre
flamme

Test 2

Farge

X

X

X

Bensin (klar farge)

X+

X+

X

Bensin 3

X

X+

Tennvæske

X

X

Rødsprit

X

X

X

White Spirit

X

X

X

Vodka

X

X

(2 takt)

(gul farge)

Større
flamme

Mindre
flamme

Konstant
flamme

Test 2

Større
flamme

Bensin

Konstant
flamme

Test 1

Frityrolje

X

X-

Rapsolje

X

X

Chilli matolje

X

X

eddik

X

X

Antibac

Lukt

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

Farge

X

X

X

Håndsåpe

Lukt

X
X

X

X

Zalo

X

X

X

X

Grønnsåpe

X

X

X

X

X

X

Smøreolje

X-

X-

Matolje

X-

X

Sportaktiv klesvask

X

Motorsykkelolje

X

X
X

X
X

X

X
X

Ajax

X

X

X

Allrent

X

X

X

Jif

X

X

X

Sun

X

X

X

Her er link til film av forsøkene våre til hypotese 5. Dette er vår dokumentasjon.
https://youtu.be/fhrDLscZ0TQ
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Test 1: Flytende væsker som ga større flammer
Når vi skulle gjøre disse forsøkene var vi først og fremst interessert i å finne ut hvilke
vesker som var lett antennelige, og dermed også brannfarlig. Dette fordi vi var
nysgjerrige på hvor de fleste oppbevarer disse stoffene, og hvor det vil være lurt å
oppbevare dem.
Vi så at spesielt bensin, white spirit og rødsprit lagde store flammer.

I tillegg var det ganske spennende å se at både Vodka (en russisk type som en far
donerte til forskningen vår) og antibac gjorde flammene i bålpanna like store som
bensin. Tennvæske lagde ganske store flammer, noe vi også trodde. Motorsykkelolje
var den oljetypen som lagde størst flammer. Den luktet veldig dårlig og hadde en
hard og sterk lukt.
Matolje og smøreolje gjorde flammene litt større når flammene først fikk tak i oljen. Vi
la også merke til at 2 takt bensin lukta veldig sterkt, det var ikke en god lukt.
Tennvæske luktet også mye. Rødsprit hadde en tynn, men sterk lukt. Smøreolje
luktet sterkt og knitret.
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Test 2: Flytende væsker som ikke påvirket flammene
Det var en del mat oljer og noen få andre ting som hadde konstant flammer i første
forsøket. I forsøk nr 2 virket det som om de ga litt større flammer, men det tok litt tid
før flammene blusset opp. Det luktet litt fritert mat av oljene. Vi la spesielt merke til at
chilli mat oljen lagde lyd, og det gjorde også frityroljen.

Test 3: Flytende væsker som kvelte flammene
Vi observerte at det var vaskemidler og såper som det var flest av i kategorien
flytende væsker som kvelte flammene. Eddik kvelte også flammen ganske raskt. De
fleste såpene luktet. Eddik la vi merke til at hadde spesielt sterk lukt. Det kom en
spesiell lyd da vi tok fyr på disse veskene som var i denne kategorien. En fresende
og boblende lyd.
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Test 4: Spørreundersøkelse
Vi gikk til Tananger Senter og stilte oss opp utenfor hovedinngangen. Der spurte vi
folk som skulle handle spørsmålene vi hadde forberedt.
Vet dere om noen brannfarlige væsker
Ja

Nei
32

1

Hvor har dere brannfarlige væsker
Garasje

13

boden ute

6

boden inne

3

kjeller

6

kjøkkenet

5

annet

17

Hvilken flytende væsker har du hjemme som kan være brannfarlige?
Rødsprit

10

White sprite

17

Antibac

20

Maling

16

Bensin

8

Disel

1

Annet

19

Vi intervjuet 32 folk. De fleste visste hva brannfarlige væsker var. 13 personer har
brannfarlige væsker i garasjen, og 17 personer oppbevarer brannfarlige væsker
andre steder enn våre forslag. I boden ute, kjelleren og kjøkkenet var det 5-6
personer som pleide å ha brannfarlige væsker, men bare 3 personer mente de
hadde brannfarlige saker i boden inne i huset sitt.
Ut i fra vår undersøkelser, fant vi ut at det var flest personer som hadde antibac
hjemme. Det var faktisk 20 personer av 32 personer som hadde antibac hjemme.
Whitespirit og maling var det også mange som hadde, 10 personer hadde rødsprit. 8
personer hadde bensin hjemme, men bare 1 person hadde diesel. I tillegg var det
hele 19 personer som sa de hadde andre ting som var brannfarlige enn det vi hadde
nevnt.
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Oversikt over observasjonene våre
Produktet vi setter fyr på:

Brannfarlig ja/nei?

Bensin: 2-takt, klar og gul

Ja

Sprit: Rødsprit, White Sprit, Vodka, Antibac

Ja

Tennvæske

Ja

Oljer til bil og sykkel: Motorsykkel olje og smøreolje

Ja

Matoljer: (Frityrolje, rapsolje, chilliolje)

Ja

Eddik

Nei

Såper og rengjøringsmidler: Håndsåpe, Zalo, Grønnsåpe, Ajax, Allrent, Jif, Sun

Nei

Spør en ekspert - intervju med Lasse Grahl-Jacobsen
Delina fikk aldri svar på sin e-post. Vi fikk derfor en ide om å spørre inspektøren vår
på skolen om hjelp, siden vi pleier å få opplæring av brannvesenet på mellomtrinnet.
På grunn av korona har vi ikke hatt besøk som normalt. Kanskje de har tid til å hjelpe
oss med forskningen vår i stedet? Liv fant en e-postadresse, og vi sendte e-post fra
læreren vår sin mail. Vi var veldig heldige, for vi fikk positivt svar. De ville gjerne
hjelpe oss, og ønsket at vi skulle sende over våre spørsmål til dem på forhånd, slik
at de kunne gjøre seg klare til å treffe oss digitalt på teams i uke 10. Her ser dere
svaret vi fikk:
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Fredag 12.mars var vi samlet i mediateket, med Lasse på storskjerm. Vi hadde øvd
på å lese spørsmålene våre høyt hjemme, og Eleni og Emil tok på seg ansvaret med
å skrive ned alle svarene. Storm og Rayan hadde ipader klare til å filme intervjuet,
slik at vi kunne høre svarene på nytt dersom det gikk litt fort.
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Her er referatet fra vårt Intervju med Lasse fra brannvesenet. Han er utdannet
sikkerhetsingeniør arbeider som seksjonsleder for analyse-utvikling i brannvesenet.
Han svarer ut i fra egen erfaring pluss noe statistikk. Han kan mye om hvordan man
forebygger branner, og samarbeider en del med politiet ved etterforskning av
branner.
Lasse snakker i starten en del om barrierer, hva som må være på plass for å unngå
at det brenner. Branntrekanten må være tilstede for at det blir brann. Statistikken
viser at i løpet av 10 år så er det ca 500 personer som har omkommet i brann. Det
skal lite til for å starte en brann, men den er vanskelig å slukke.
Det er gassene som blander seg med oksygen i lufta som gjør at en brann går fort.
De giftige gassene er ofte grunnen til at folk dør (sovner inn). Ulike brennbare
materialer, for eksempel plast og syntetiske stoffer avgir mye gass. Det er mye plast i
inventar og møbler som gjør at branner utvikler seg fort. Lasse sier blant annet at “Vi
er avhengige av slike resultater som dere har fått slik at branner kan unngås. Enkle
tiltak har stor betydning - f.eks.fungerende røykvarslere.”

Etter at Lasse har presentert seg, og snakket litt om hva han jobber med, er vi klare
til å stille spørsmålene våre. Her er intervjuet vårt:
“Vi har forsket på hva vi på 7.trinn har i hjemmene våre som kan være
brannfarlig. Vi har 5 hypoteser som er knyttet til madrasser og puter,
gipsvegger, klær, elektriske apparater og brannfarlige væsker. Vi har gjort
undersøkelser selv, og fått noen svar der. Nå trenger vi hjelp fra eksperter, slik
at vi kan få bekrefte våre undersøkelser. Først noen generelle spørsmål:
Hva er den mest vanlige grunnen til at en brann starter i hjemmet?
Ja, hjemme er det en bolk som går igjen, det går på elektriske årsaker. Feil bruk av
elektrisk utstyr eller feil på elektrisk utstyr er hovedårsakene f.eks. bruk av komfyr feil
eller feil på utstyr i sikringsskap. Åpen ild er også en hyppig årsak i norske hjem,
som stearinlys, peis og lighter.
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Kan temperaturen i hjemmet påvirke hvor fort ting brenner?
I liten grad, for inne er det som regel romtemperatur. Jo kaldere det er, jo
vanskeligere tar det fyr, men selv ute tar jo ting fyr om det er kaldt. Innendørs er det
så mye potensielt brennbart materiale at det kan ta fort fyr, så starttemperatur i
rommet er ikke så vesentlig.
Hvordan kan vi være med på å gjøre andre bevisste på hvilke tiltak de bør
gjøre i hjemmene sine for å hindre at brann kan oppstå?
Informasjon, kunnskap, fokus, motivasjon, øvelse og opplæring.
Det er ulikt fokus på brannsikkerhet. Dere har lært og tar forhåpentligvis med dere
kunnskapen hjem og informerer videre. Vi må redusere sannsynligheten for at brann
starter, og ha utstyr og prosedyrer for å slukke brann om den først oppstår.
Kunnskap, holdninger og ferdigheter. At vi kan håndtere et brannslukningsapp. f.eks.
Holdninger - at vi bryr oss, er viktig.

“Jeg tror at vi har ladere, telefoner og pc er hjemme som kan bli så varme at de
smelter eller tar fyr” Dette var den første hypotesen som ble nevnt da vi jobbet
med problemstillingen vår. Vi tror nemlig (og har hørt og lest om) at flere
husbranner har startet på grunn av at folk lader telefoner og pcer om natten.
Hvor mye av branner i Norge er forårsaket av elektriske apparater?
Ja, det er spennende og bra spørsmål. Statistikken vi har tilgang til viser at
Installasjonsutstyr topper brannårsaker fra 1.1.2016 til dd. Det vil si ledninger,
stikkontakter og annet elektrisk utstyr som brukes ved bygningsarbeid. Det er som
regel feil på utstyr.
Husholdningsutstyr kommer på 2. plass. Vaskemaskiner og tørketromler er høyt
oppe. Stekeovner og kokeplater er også høyt oppe, spesielt tilfeller der fett i
ventilatoren gjør at flammene tar tak.
Annet elektrisk utstyr kom på 3. plass.

Siden 2015 så har DSB hatt databehandlingssystem som heter BRIS, dvs alle
utrykninger til hele brannvesenet i Norge havner i felles statistikk, det er politiet som
etterforsker branner. Rapportene kommer ofte litt sent og det er egentlig ikke så god
database på branner i Norge. Likevel vet vi de vanligste årsaker.
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I forhold til mobiler og slikt, er det mange som ikke har gitt beskjed om at det er
årsaker til branntilløp. Dermed vil statistikken ikke fortelle oss alt og vi har ikke helt
konkret statistikk på området.
Er det en trygg måte å lade mobilen på natten for folk som må lade?
I utgangspunktet skal vi ikke lade på natten, men det skjer veldig ofte og hos veldig
mange. Her er en liste som man må tenke over hvis man skal lade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Du må ha en godkjent lader uten skade
Du må lade ved romtemperatur
Ikke lad lenger enn nødvendig
Ikke lad på soverommet pga mulige giftige gasser og som kan gi ulmebrann
Lad i et rom med røykvarsler
Lad på et ikke-brennbart underlag (slik at det ikke sprer seg)
Husk at det skal være luft rundt apparatet
Kanskje lage mobillader hotell?

I våre undersøkelser, svarte flere voksne at de ladet telefonene sine på natten,
men at barna ikke får lov. Vet dere noe om det pleier det å være voksne eller
barn sine ladere som brenner?
Nei, det vet vi ikke, men jeg tror det er flere voksne siden det er mest utbredt blant
voksne.
Vi har gjort et forsøk der vi la en telefon og en chromebook på lading. Så festet
vi temperaturmålere til begge laderne og telefonen og chromebooken. Vi
registrerte temperaturendringene hver 30.minutt, og så at laderne, mobilen og
chromebooken økte temperaturen de første 90 minuttene med opp til 6,5 grad,
men så gikk temperaturen ned igjen og stabiliserte seg etter noen få timer. Vi
lurer på om det har noe med at når telefonen er fullt ladet, så får den ikke mer
strøm, men dette er veldig vanskelig for oss å finne ut av. Vet dere årsaken til
at temperaturen endrer seg på denne måten?
En del ladere er laget slik at de skal lade på en måte sånn at temperaturen ikke øker.
Det som er viktig er at du stopper ladning hvis det kommer røyk, lukter rart eller
batteriet blir deformert.
Jeg vil gjerne si noe om lagring av batterier, slike som dobbel A og vanlig batterier
man har i hjemmet sitt, i skuffen osv. De batteriene har forårsaket branner fordi når
de ligger å slenger i skuffer o.l. kan de få kontakt med brennbart materiale med
polene. For eksempel kan en binders som kommer i kontakt med batteriet føre til at
det utvikler seg varme. Du bør dekke til polene slik at de ikke kan lage brann. Vi har
sett mange utbrente skuffer, til og med på Clas Ohlson på Kvadrat.
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Husk også at batterier er spesialavfall og skal ikke kastes i vanlig avfall. Vi har hatt
en del branner i avfallsmottak pga batterier.
Batterier som for eksempel i en chromebook kan begynne å brenne ved slag eller
støt. Dette kalles for “Thermal runaway”. Vi må være spesielt obs på litiumbatteri og
slagskader kan starte thermal runaway, kjedereaksjon i lithium cellene som
produserer varme/brann.

Her er en forklaring på hvordan det kan oppstå brann i for eksempel en chromebook.

En av våre hypoteser er at vi tror vi oppbevarer en del brannfarlige væsker i
hjemmene våre. Kanskje også uten at vi vet at det er brannfarlig. Derfor lurer vi
på om dere kan gi oss litt utfyllende informasjon om dette temaet. I våre hjem
på 7.trinn oppdaget vi at vi oppbevarte blant annet antibac i stue og kjøkken,
samt ulike typer oljer som frityrolje og matolje på kjøkkenet. I garasje og bod
hadde vi alt fra bensin til smøreolje, rødsprit og tennvæske. Hvor er det lurest
å oppbevare brannfarlige stoffer som tar fort fyr?
Helst skal det oppbevares i et brannsikkert skap med god ventilasjon. Det må
oppbevares forsvarlig. Det er noen regler på hvor og hvor mye man kan oppbevare i
hjemmene våre. Kan være lurt å f.eks. stålskap om du først må oppbevare hjemme.
Det er veldig viktig med god orden. Rot og uorden er en viktig årsak til branner.
Oljer til opppussing, linolje og møbeloljer, skal man være litt obs på. De kan starte
mer varme enn de klarer å kvitte seg med, og bør helst oppbevares utendørs.
Hvor er det mest vanlig å ha brannfarlige væsker tror du?
Jeg vil si i boder, garasjer og vaskerom. Dette bør jo være utilgjengelig for små barn.
Vi bør snakke litt om brannskader også, jeg vil nevne 20/20 regelen - har du brent
deg skal du kjøle ned i 20 minutter med vann i 20 grader.

52

Kan brannfarlige væsker ofte årsaken til brann i hjemmet?
Ja, det har skjedd. Vi har dessverre vært ute for påsatte branner der det er blitt brukt
brannfarlige væsker. Blir de antent så brenner de væskene veldig godt. Linolje og
møbeloljer kan selvantenne. Det er veldig skummelt, og man bør ikke oppbevare
dem i hjemmene sine. Politiet er flinke til å finne brannårsakene.
Hvorfor tar brennbare væsker så fort fyr?
De tar fyr fordi de avgir en brennbar gass-luft blanding veldig fort. De har ulike
antennelses energi, men det brenner når de brenner.
Ser dere noen gang klart å tydelig at noen væsker har brent?
Det blir ekstra mye sot. Man kan se spor på gulvet, gjerne rundt der væsken står.
Strålevarme. Brannskader rundt. Når man etterforsker brann, klarer de å se at her er
det brukt brennbare væsker. De kan bruke infrarødt lys for å se, eller bruke
brannhunder for å lukte spor etter brennbar væske.
Hvor stor andel branner har startet av brannfarlige væsker?
Dette finnes det dessverre litt lite statistikk på.
En annen av våre hypoteser er at gipsvegger tar raskt fyr og brenner godt. I
våre forsøk viste det seg å være vanskelig å få gipsplater til å brenne. Er det
fordi gips brenner dårlig at man bruker gipsvegger når man bygger hus og
leiligheter?
Nei, denne hypotesen stemmer ikke, som dere har funnet ut. Gips har gode
branntekniske egenskaper. Det blir brukt mye i husbygging. Den isolerer også godt
mot lyd. Man får altså begrenset lyd gjennom veggen.
Gips tar fyr til slutt, når en brann er overtent vil gipsen også brenne, men den vil
motstå en brann veldig lenge og hindrer spredning av brann i så og så mange
minutter. Blir brukt mye gips i brannvegger mellom leiligheter.
Hvilken måte å bygge hus på er den mest brannfarlige?
Altså, i dag er det tekniske forskrifter på hvordan man skal bygge hus/leiligheter, ift
materialvalg osv, men det er mye inventar det går på, så viss man bruker mye plast i
inventar, møbler o.l. så er det mer brennbart, det samme om man har trepanel på
veggene. Hva man har inne i hus er viktigere enn hva det bygges med. Rot og
uorden er mer brannfarlig, og vil gi en kraftigere brann.
Vi har faktisk tenkt en del på dette med at vi kanskje har en del møbler og
inventar som kan bidra til at en brann blusser opp. En av de tingene vi lurer
mest på, er det vi har på soverommet vårt, nemlig madrasser, puter og dyner.
Er madrasser, puter eller dyner lett antennelig? Hvis ja, hva er årsaken?
Det har vært en del branner på soverom. Det bør være røykvarslere inne på
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soverom, selv om dette ikke er påkrevd. Det er fordi det er en del elektrisk utstyr på
soverom nå, som tv skjermer, i tillegg til andre brennbare materialer.
Madrasser er laget av litt forskjellige ting, stoppete møbler, madrasser, sofa o.l.
inneholder alle brennbare materialer. Dyner og madrasser er ganske brennbare. Det
avhenger av hvor fluffy og porøse de er, jo mer luft som kommer til - jo bedre
brenner de.
Sprer brannene seg kjappere på grunn av dyner, puter eller madrasser i huset?
Ja, jo mer brennbart materiale, dess mer sprer den seg.
I et intervju vi gjorde med Madrassmesteren, fikk vi informasjon om at det ikke
finnes særlig mange regler for hvordan senger og tilbehør skal lages for å
være mest mulig brannsikre i Norge, men at i oljeindustrien er de for eksempel
strengere på dette. Hvorfor er det slik?
Det finnes noen EU regler som går på stoppete møbler og madrasser, uten at jeg har
detaljer i det regelverket. All plast og syntetisk materiale som er lett antennelig vil
brenne veldig fort. Likevel er det mange faktorer som spiller inn, som at komfort og
varme konkurrerer med brannsikkerhet.
Risikovurderingene i oljeindustrien er ekstra skjerpet pga konsekvensene av brann
på en plattform. Hjemme må du være din egen brannsikkerhet sjef og gjøre en
analyse av risiko. Dersom det er risiko for brann, må du sette inn tiltak.
Vi har også en hypotese om at klær tar fyr på ulike måter. Dette er kanskje mer
interessant dersom vi skal oppholde oss i nærheten av flammer, som når vi er
på uteskole og tenner opp bål. Vi har gjort noen undersøkelser selv, og ser at
noen typer tekstiler tar raskere fyr enn andre. Vi ønsker derfor å høre med dere
for å se om våre undersøkelser stemmer. Hvilke klær er tryggest å ha på når du
er rundt et bål?
Det hørtes veldig interessant ut. Kan jeg få kopi av resultatene? Vi har selv ønsket å
gjøre slike forsøk. Teorien sier litt, men slike forsøk er gull verdt. Når vi tester
sammen med politiet så jobber vi med hypotesetesting på en slik måte, ved
eventuelle rettssaker i forhold til beviser. Jeg vil likevel si at ull er mer brannsikkert
enn syntetiske materialer. Akryl er veldig brannfarlig. Fleece brenner kanskje ikke,
men smelter. Vindtette kompakte materialer brenner mindre enn porøse materialer.
Jeg er jo bekymret hver gang det er Halloween. Inngangspartier har gjerne levende
lys, og dette i kombinasjon med flagrende syntetiske kostymer kan føre til
smelteskader som kan gi alvorlige brannskader.
Er det noen klær som man ikke bør ha på seg rundt bål, altså finnes det klær
som er veldig brannfarlige?
Da må jeg nesten vise til forskningen deres.
54

Spør en ekspert - Brannmann Sam film
På tirsdagen før vinterferien så vi filmen Brannmann Sam og den store brannen i
Pontypandy. Vi så filmen fordi vi tenkte at det ville være morsomt og at vi kanskje
ville lære noe. Det vi la merke til at elevene rundt oss synes at det var en veldig
morsom film og mange lo. Det var en litt kjedelig og barnslig film, men den var også
litt lærerik. Filmen lærte oss at man ikke bør grille i skogen når det er veldig tørt og
varmt. Filmen handlet om speidere som skulle på campingtur og overleve et døgn
med kun naturressurser. Det var ikke lov å grille i skogen fordi det var sommer og
veldig tørt i naturen. Jon og Georg var to av speiderne. De var sultne, men hadde
ikke lyst til å spise bær og fisk. Rett før de satte seg på bussen stjal Georg pølser fra
butikken til tanten, og puttet dem i sekken sin. Guttene gikk vekk fra gruppen og
begynte å grille helt til tante
Dilis kom. Når hun kom stilte
guttene seg foran bålet for å
prøve å gjemme det. Bålet
var altfor nærme en tørr busk,
som gjorde at den tok fyr. Det
gjorde at skogen begynte å
brenne og Pontypandy var i
fare. Heldigvis kan man stole
på brannmann Sam. Sam og
de andre som jobbet på
brannstasjonen klarte å
slokke brannen og reddet
Pontypandy.
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5. Dette har jeg funnet ut
Oppsummering av hypoteser
Nå vi samler sammen all den informasjonen vi har fått, har vi både erfart og blitt
oppmerksomme på hvor mange mulige farer vi har hjemme i egne hus. Vi vil her
oppsummere våre hypoteser, deretter vil vi fortelle om våre erfaringer, og til slutt vil vi
prøve å komme med en konklusjon. Vi ønsker også fortelle om noen av våre mulige
feilkilder som kan har gjort at resultatene ble som de ble.

HYPOTESE:

BEKREFTE/AVKREFTE

Hypotese 1: Jeg tror at vi har dyner og
madrasser hjemme som kan ta fyr og brenne
raskt.

Bekreftet. Vi har dyner og madrasser i hjemmene
våre, og de er lett antennelige og lager mye farlig
røyk.

Hypotese 2: Jeg tror at vi har gipsvegger
hjemme som tar fort fyr.

Avkreftet. Selv om vi har gipsplater i veggene i
våre hjem, er ikke det noe som tar raskt fyr, tvert i
mot. Gips brenner dårlig.

Hypotese 3: Jeg tror at vi har noen klær som
tar fort fyr.

Bekreftet. Nesten alle våre forsøk viste at klær tar
fort fyr, og vi synes det er skremmende hvordan de
smelter og drypper.

Hypotese 4: Jeg tror at vi har ladere, telefoner
og pc er hjemme som kan bli så varme at de
smelter eller tar fyr.

Delvis bekreftet. Våre undersøkelser forteller oss
at vi både har dette hjemme, og at mange lader om
natten når vi sover. Vi så også at temperaturen
steg litt, men så falt den igjen. Her bør vi gjøre flere
forsøk før vi kan si helt om hypotesen stemmer
eller ikke. Eksperten Lasse mente at ingen burde
lade om natten, men dersom man absolutt måtte,
så skulle man lade på et brannsikkert underlag i et
rom med røykvarsler.

Hypotese 5: Jeg tror at vi har flytende væsker i Bekreftet. Vi har mye flytende væsker hjemme
garasjen, boden og på kjøkkenet som kan være som antenner raskt. Vi oppbevarer det både i
brannfarlig.
garasje, bod, kjøkken og kjellere/loft.
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Hypotese 1: Jeg tror at vi har dyner og madrasser hjemme som kan ta
fyr og brenne raskt.
Vi har alle sammen dyner, puter og madrasser i hjemmene våre, både på
soverommene, i stuen og i kjellerstuer og loftstuer. Vi vet nå at de lett antennelige og
lager mye farlig røyk. Jo mer porøst materialet er, jo mer vil flammene øke. Det er litt
skummelt å tenke på at en pute av vatt som vi ofte har i sofaen til pynt ga bålet mye
større flammer, og at røyken var så ubehagelig fra der vi sto (5 meter i fra) at vi
valgte å kun gjøre to forsøk. Dunputer var veldig lett å antenne, bare 3 sekunder til
flammene hadde solid tak. Det ville vært vanskelig å slukke en brann som har startet
i dun. Dette ser vi stemmer med det Lasse Grahl-Jacobsen sa om at jo mer luftig
madrassen og puten er - jo mer oksygen kommer til og brannen vil blir kraftigere.
Babydyne var det produktet som tok lengst tid å brenne, og det kan hende at det er
laget av et materiale som skal være vanskeligere å få fyr på. Slik tenker vi at egentlig
alle madrasser, puter og dyner burde vært laget.
Feilkildene som kan ha vært til stede i våre forsøk kan for eksempel være hvor høyt
over flammen man holder puten eller madrassen, og at mange har kanskje litt
forskjellige meninger på hvor store flammene skulle være da produktet var “antent”. I
tillegg fikk vi liten respons fra butikkene vi sendte mail til, så derfor mangler vi litt
informasjon om hvilke produkter det selges mest av.

Hypotese 2: Jeg tror at vi har gipsvegger hjemme som tar fort fyr.
Forsøkene våre viste at vi tok feil. Gipsplatene brente ikke, men ble bare svarte på
undersiden. Det vi syntes var rart, var at temperaturen endret seg hele tiden, som en
berg og dalbane, fra 161 grader til 48 grader.
Vi synes uansett at det var litt vanskelig å treffe med den laseren, så vi tror at siden
det var forskjellige elever som holdt temperaturmåleren, så kan det har vært en
feilkilde med tanke på temperaturene. Men uansett så tok ikke gipsplatene fyr, og de
brukes også som brannmur i noen bygg. Vi synes det er veldig smart med
gipsvegger i hus fordi det brenner ikke noe særlig bra.

Hypotese 3: Jeg tror at vi har noen klær som tar fort fyr.
Hypotesen vår stemte, vi har mange klær som er brannfarlige. Tykk ull viste seg å
være det tryggeste valget dersom du kommer i kontakt med ild. Du får tid til og flytte
deg vekk hvis du har på deg tykk ull. Du rekker faktisk å slukke brannen før den tar
tak. Litt skummelt var det at stoffet som ryggsekkene våre er laget av, begynte å
blusse opp igjen etter at det var slukket av seg selv da det krøllet seg. Det betyr at vi
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må være på vakt hvis vi legger sekkene våre i nærheten av bål. Vi la også merke til
at hår tok fort fyr og hadde en ganske stor flamme, til å være så lite hår vi brente.
Det som overrasket oss mest var at joggeskoen fikk en veldig stor flamme etterhvert,
og ble veldig varm. Så varm at det var vanskelig å holde klypa med den brennende
skoen.
I begynnelsen så brukte vi et lite telys, men det fungerte ikke så bra, så vi byttet det
med et bedre telys. Det kan være en feilkilde, fordi det er forskjell på flammens
størrelse og styrke.
Etter de første forsøkene våre så kom det så mye røyk at vi åpnet vinduet. Det kan
også være en feilkilde, ved at det påvirket flammens styrke. Den ene flammen blåste
Sofia ut som førte til at tiden ikke ble nøyaktig. Når Sofia skulle brenne håret, så var
det så mye flammer at hun måtte ta det bort til vasken for og slukke det, men så da
mistet hun det på gulvet før det rakk vasken. Heldigvis for oss så var gulvet ikke tre
og greide og slukke flammen fra håret hennes. Vi alle skvatt da det datt ned på
gulvet og det kan ha påvirket det ene forsøket med hår.

Hypotese 4: Jeg tror at vi har ladere, telefoner og pc er hjemme som kan
bli så varme at de smelter eller tar fyr.
Vi har funnet ut at vi har telefoner og ladere og pcer hjemme. Undersøkelsen vår
viser at av 31 elever var det 15 elever som hadde lov til å lade mobil om natten og
16 som ikke hadde lov. Samtidig svarer 20 elever at de lader om natten, noe som
viser at minst 4 elever lader telefonen uten lov av foreldrene.
Ut i fra spørreundersøkelsen er det kun 5 foreldre som ikke lader mobilen om natta
så da er det 22 foreldre som lader. Det er også 22 foreldre som ikke er nøye med å
dra ut ledninger, mens 5 foreldre gjør det. Det varierer hva de voksne drar ut av
ledninger, alt fra pc til tv og brødrister.
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Her ser vi hvor mange elever som lader mobilen om natten, hvor mange som drar ut
ledninger og hvor mange som har lov til å lade mobilen.
Lasse Grahl-Jacobsen viste oss statistikk på den vanligste brannårsakene i elektrisk
utstyr. Det var ingenting om mobiler og pcer, men det kan være fordi at ikke alle som
har fått en lader som har smeltet eller en pc som har startet å brenne, har rapportert
det. Derfor mangler det statistikk. Men eksperten fortalte at vi ikke skal lade om
natten, og at lading bør skje på et underlag som er brannsikkert. I tillegg fikk vi litt
informasjon om batterier, og da lærte vi at det kan være farlig med batteriene i
chromebookene våre, Det kaldes thermal runaway, og at det viser igjen at vi iallefall
ikke må lade i et rom uten røykvarsler. I forsøket vårt, brukte vi kun utstyr som hører
til, det vil si originalutstyr og ladere. Det kan hende om vi hadde gjort flere forsøk,
men utstyr som ikke er originalt, at vi hadde fått høyere temperatur og kanskje hadde
ikke temperaturen gått ned igjen. Så for få forsøk kan derfor være en mulig feilkilde
her.

Hypotese 5: Jeg tror at vi har flytende væsker i garasjen, boden og på
kjøkkenet som kan være brannfarlig.
Vi har funnet ut at vi har veldig mange flytende væsker hjemme hos oss som er
brennbare. Spørreundersøkelsen vår viser at det er mange som har antibac hjemme.
Dette trodde vi også. I disse dager finnes det antibac i omtrent hver eneste rom. I
forsøkene våre var resultatet at antibac gjorde flammene mye større, og var veldig
antennelig. Det er ikke sikkert at folk flest tenker over det, siden vi er mer opptatt av
viruset enn å tenke brannsikkerhet. Vi har også sett at bensin er veldig skummelt
sammen med flammer, fordi flammene ble sykt mye større da vi kastet bensin på
bålet. Vi lærte av våre ekspert Lasse Grahl-Jacobsen at vi aldri skulle ha bensin i
nærheten av flammer, det hadde noe med gassen å gjøre. Det er bedre å bruke
tennvæske eller diesel dersom man må ha hjelp til få fyr på et bål.
Det som overrasket oss mest, var egentlig at vi har så mange oljer som brenner
veldig godt, Og at de faktisk ofte er på kjøkkenet. Vi har lært at vi bør oppbevare
brannfarlige væsker et forsvarlig sted, og da er det jo litt rart at vi har så mange oljer
på kjøkkenet. Vi fikk også informasjon om at den største årsaken til brann i elektriskt
ting i hjemmene var komfyrer og stekeovner. Som også befinner seg på kjøkkenet.
Så dette tror vi andre kan ha bruk for å vite. Vi er litt overrasket over at Vodka
brenner veldig godt, i og med at det er voksne som drikker det.
Vaskemidler og såper er ikke særlig brannfarlige, tvert imot virker de slik at de kveler
flammene når vi heller dem på bålet.
Da vi gjorde forsøkene våre, var det ganske mye vind. Det kan ha gjort det litt
vanskelig å se om flammene endret seg, og dermed en mulig feilkilde. I tillegg var
det ulike elever som var med på forsøks runde 1 og 2. Bortsett fra Storm og Emil,
som var med begge gangene, og vi prøvde slik å sikre at vi kunne stole på
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resultatene våre. Vi tenker også hvor man treffer når man skal kaste flytende væsker
på et bål, har noe å si for hvordan flammene blir. Selv om vi sto riktig i forhold til
vindretning, og vi hadde hanske og øse av metall, var vi litt ulike i måten vi hellet den
flytende væsken på bålet. Noen var nærmere, og traff flammene bedre, mens noen
sto litt lengre i fra og kastet væsken slik at noe ble sølt ut på bakken.

Svar fra eksperten
Vi lærte mye viktig av Lasse Grahl-Jacobsen. Det vi tenker er viktig både for oss og
for andre å vite, er at man ikke må lade om natten. Og dersom man MÅ lade om
natten, skal det være i et rom som er utstyrt med røykvarsler og man skal ha et trygt
og forsvarlig underlag. I tillegg lærte vi at flytende stoffer som er brennbare bør
oppbevares i et sikkert skap, og ikke i kjeller eller på loft. Vi fikk styrket hypotesen
vår om at vi har mange brannfarlige madrasser, puter og dyner, og mange klær som
kan være skumle sammen med flammer. Og så har vi lært en del om holdninger. At
vi må ha kunnskap om ild og brann for å kunne gjøre smarte valg. Og at alle bør ha
røykvarslere hjemme. Det er vanskeligere å slukke en brann enn å starte en.

Konklusjon
Etter at vi ser på alle våre undersøkelser og den informasjonen vi har fått, vil vi svare
på problemstillingen vår “Hvilke brannfarlige ting har vi på 7.trinn i hjemmene
våre?” slik:
Ja, på 7.trinn har vi overraskende mange brannfarlige ting og gjenstander hjemme.
Vi har ting som vi kanskje ikke engang visste at var så brannfarlige. For eksempel vil
vi trekke fram at vi har oljer på kjøkkenet som sammen med feil bruk at elektrisk
utstyr som komfyr eller stekeovn kan få store konsekvenser. I tillegg må vi være
oppmerksomme på at antibac som finnes over alt i alle hjem for tiden, er lett
antennelig og gir store flammer.
Vi vil også nevne at dersom det oppstår brann, er det ekstremt viktig med
røykvarslere, fordi våre møbler som puter, dyner og madrasser vil avgi en dødelig
gass dersom man ikke våkner av en alarm. Det er trygt å vite at gipsvegger vil hindre
brannen i å spre seg raskt, men det har lite å si dersom et hus blir overtent. Da
brenner til og med gips.
Statistikken forteller oss dessverre lite om hvor mange branner som er forårsaket av
lading av telefoner og datautstyr. Likevel er det noe med batteriene i slike ting som er
veldig farlig, og man skal lade forsvarlig. For eksempel kan man har et underlag som
ikke er brennbart, og man skal stoppe lading med en gang batteriet er fullt. Man skal
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heller ikke dekke til det man lader, og det skal skje i et rom med røykvarsler. Det er
ikke sikkert at alle foreldre vet at barna deres lader mobiltelefonen eller pcen om
natten. Men det verste er kanskje at de voksne gjør det selv. Så derfor synes vi det
er viktig å fortelle til alle: IKKE LAD PÅ NATTEN. DET HAR IKKE NOE Å BETYR
HVOR GAMMEL DU ER DERSOM DET BEGYNNER Å BRENNE.
Og så kan vi være klar over at noe klær er lettere å sette fyr på enn andre. Det vil for
eksempel være guffent å ha på seg regntøy dersom det blåser en gnist fra bålet og
bort på deg. For ikke å snakke om kostymer på halloween. Da er det bedre å kle seg
ut som en sau i tykk ull. Vi håper med dette at du som leser rapporten vil tenke over
hva du har hjemme, hvordan du oppbevarer det og hvordan du kan spre videre
denne informasjonen. For det handler om kunnskap. Og holdninger. Ta ansvar!
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6. Fortell til andre
1. Vi vil legge ut forskningsrapporten vår på skolens hjemmeside. Vi er sikre på
at mange av våre venner og bekjente leser hjemmesiden vår.
2. Vi vil sende en kopi av rapporten vår til lokalavisen.
3. Vi skal sende kopi av rapporten til Lasse, slik at han kan lese om våre forsøk.
4. Vi vil dele ut rapporten vår til vår familie og venner.
5. Vi vil fortelle til alle vi kjenner om det vi har funnet ut. Det kan redde liv!
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7. Takk
Takk til de som har vært så snille å hjelpe oss i forskningsarbeidet.
-

Lasse Grahl-Jacobsen, Seksjonsleder analyse-utvikling ved Rogaland brann
og redning Iks for for å ha gitt oss viktig informasjon til forskningen vår.
Våre foreldre - for å ha gitt oss dyner, puter, klær og flytende væsker som vi
hadde behov for i forsøkene våre
Johan ved Coop Obs Bygg Mariero for å gi oss gratis prøve på gipsplate
Far til Stanislaw for å låne oss infrarød temperaturmåler
Madrassmesteren som tok seg tid til å svare på vår e-post
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Vedlegg
Presentasjonsvideo av 7.trinn og forskningsprosjektet “I fyr og
flamme”
https://www.youtube.com/watch?v=CicV3dJGN4Q
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