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Kjære nabo.
Virksomheter som behandler farlige stoffer er underlagt ”Forskrift om tiltak
for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der
farlige kjemikalier forekommer” (Storulykkeforskriften).
Forskriften pålegger bedriftene blant annet å informere naboer om
situasjoner som kan oppstå ved virksomheten. Mange av våre lagerområder er
av en type og størrelse hvor denne forskriften gjelder.
I tråd med vår policy, prinsipper og krav, satser Oricas virksomheter aktivt på
helse-, miljø-, og sikkherhetsarbeidet. Vi har som mål å minimalisere de miljø
og sikkerhetsmessige risiki virksomheten representerer.
Dette gjør vi ved å rette oppmerksomheten mot forhold som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser og begrenser konsekvensene av disse.
I vårt ledelses- og kvalitetssikringssystem vektlegger vi kunnskap om risiki, en
effektiv beredskap, identifisering av forbedringsbehov, registrering/oppfølging
av unormale hendelser og tiltak av forebyggende karakter.
Nødvendig sikkerhetsinformasjon er oversendt myndighetene ved Direktoratet
for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB).
Vi vil med denne informasjonen gi deg som nabo noen generelle opplysninger
om faren for ulykke, mulige virkninger og varslingsprosedyrer. Informasjonen
inneholder også opplysninger om hvordan du skal forholde deg dersom virksomheten vår rammes av hendelser som eksplosjon eller brann i eksplosiver.
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17. desember 2018

GODKJENNING
Lagerområdet er godkjent av offentlige myndigheter og er gjenstand for
regelmessige tilsyn fra myndighetene.
Det er ingen annen aktivitet innenfor området enn lagring av eksplosiver.
BRANN I LAGEROMRÅDET
Sannsynligheten for at brann oppstår i selve lageret er minimal. Hvis det skulle oppstå
brann i eksplosiver, øker eksplosjonsfaren. Vårt sikkerhetsarbeid er derfor i stor grad
rettet mot brannforebyggende tiltak og brannberedskap i nært samarbeid med
det lokale brannvesen.
TRANSPORT AV EKSPLOSIVER
Det er jevnlig transport av eksplosiver til og fra lageret, men det er liten
sannsynlighet for at kjøreuhell vil føre til eksplosjon i lasten.
En brann i kjøretøy kan allikevel forekomme, og dersom det ikke lykkes å slukke
brannen hurtig, må det settes iverk evakuering av området. En brann kan spre
seg til lasten og i verste fall utvikle seg til en eksplosjon.
FARLIGE GASSER
Ved en brann i eksplosiver kan det blant annet utvikles nitrøse gasser, som er
helsefarlige. Nitrøse gasser er lett gjenkjennelig med sin rødbrune farge og
stikkende lukt. Ved innånding av nitrøse gasser må lege alltid kontaktes på grunn
av mulige komplikasjoner som kan oppstå inntil 2 døgn etter innåndningen.
VARSLING AV NABOER POTENSIELLE FARLIGE SITUASJONER
Hvis det oppstår farlige situasjoner på lagerområdet, vil naboer bli varslet på
den mest hensiktsmessige måten. Politiet vil lede innsatsarbeidet, og varsle
naboer.
Ved større uhell vil også informasjon bli sendt ut via radio; lokalt og på NRK.
Avhengig av situasjonen, kan det bli nødvendig å foreta evakuering av enkelte boliger, f.eks. på grunn av røyk eller eksplosjonsfare. Politiet, med støtte av bedriftens
beredskapsgruppe, vil lede eventuelle aksjoner.

Dersom en farlig situasjon skulle oppstå, hvordan skal du
som nabo opptre?
•
•
•
•

Begi deg innendørs
Lukk dører, vinduer og steng alle lufteluker
Hold deg borte fra store glassflater i dører eller vinduer
Fohold deg til de meldinger som blir gitt av politiet eller
beredskapsgruppen direkte eller gjennom media.

Ytterligere informasjon.
Dersom du har behov for ytterligere informasjon kan du
ringe følgende personer på telefon nr 32 22 91 00.
HMS-sjef Norge
eller
lokalt ansvarlig for lagerområdet.
Vakttelefon Orica Norway AS : 917 05 850
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