INFORMASJON FRA NAMMO
RAUFOSS I HENHOLD TIL
STORULYKKESFORSKRIFTEN
S E C U R I N G
T H E
F U T U R E

Informasjon fra Nammo Raufoss AS
i henhold til Storulykkesforskriften
Nammo Raufoss AS (NARA) er et av
flere selskaper som er lokalisert inne på
Raufoss industriområde. NARA har ca
670 ansatte. Selskapets hovedområde er
eksplosivproduksjon, men har også en
betydelig mekanisk produksjon. NARA har
også eget testsenter som ligger ca 6 km
vest for Raufoss sentrum. NARAs besøks
adresse er Enggata 37, NO-2830 Raufoss
og internettadresse er www.nammo.com.
Informasjonsansvarlig er HMS-sjef
Sigmund Sofienlund.
LOVER, FORSKRIFTER OG
INTERNKONTROLL
NARAs drift er strengt regulert gjennom
lover, forskrifter og pålegg fra tilsyns
myndigheter. NARA har derfor et veleta
blert internkontrollsystem som legger stor
vekt på forebyggende helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i hele organisasjonen.
Det ytre miljø med fokus på forurensingtil
jord, luft og vann er en del av internkon
trollsystemet. NARA er i denne forbind
else sertifisert ihenhold til NS-EN ISO
14001:2004. På grunn av de mengder
som lagres på våre områder, reguleres
NARA i henhold til: Forskrift om tiltak for
å forebygge og begrense konsekvensene
av storulykker der farlige kjemikalier
forekommer (Storulykkesforskriften).
Sikkerhetsrapport i henhold til § 9 nr 1
er oversendt Direktoratet for samfunns

sikkerhet og beredskap. Informasjon om
seneste tilsyn etter Storulykkesforskriften
kan hentes hos Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap (DSB): www.dsb.no
KJEMIKALIER SOM FOREKOMMER
I VIRKSOMHETEN
I forbindelse med eksplosivproduksjonen
benyttes sprengstoff, krutt, pyrotekniske
satser og andre kjemikalier. Alle produkter
oppbevares i godkjente lagrer. De v iktigste
farlige egenskapene til kjemikaliene er
deres eksplosive, brannfarlige samt
oksiderende egenskaper.
BEREDSKAP OG FOREBYGGENDE ARBEID
NARA og industriområdet generelt har stor
fokus på forebyggende arbeid og gjennom
fører risikovurderinger på alle nivåer. Dette
gjennomføres i forkant av alle vesentlige
arbeidsoppdrag eller ved andre større
endringer. Området har også eget industri
vern og deler brannvern med Vestre Toten
Kommune som også er lokalisert inne på
industriområdet.
INFORMASJON TIL ALLMENNHETEN
§ 12 i forskriften pålegger virksomheter å
gi informasjon til allmennheten om hvor
dan storulykker vil bli varslet, om sikrings
tiltak og hvordan man skal forholde seg
når slik situasjon er varslet.

Beredskapsstyrken
Raufoss Beredskap AS (RAB) er et felles
industrivern for Raufoss Industripark, som
også dekker brannberedskapen i Vestre
Toten kommune. Raufoss Beredskap har
gjennom Vestre Toten kommune inngått en
samarbeidsavtale med nabokommunene,
slik at vi i fellesskap har tilstrekkelige
ressurser for å takle brann og ulykker
som kan skje på industriområdet.
I tillegg har Industriparkens hovedvakt
direkte kontakt med AMK-sentralen ved
Sykehuset Innlandet HF avdeling Gjøvik,
for hurtig tilkalling av ambulanser og
medisinsk personell.
Raufoss Beredskap består av 13 vakt
mannskaper, hvorav 2 personer alltid er
på vakt. I tillegg kommer 20 brannmann

skaper, hvor av 4 mann er på hjemmevakt
utenom ordinær dagtid.
VAKTORDNING
NARA har egen beredskapsvakt. De perso
nene som deltar har god kompetanse om
eksplosiver, beredskapsplaner, industri
vern/brannvern og nødvendig kjennskap
til elementer som er viktig i den enkelte
avdeling og Nara generelt. Beredskaps
vakten vil bli den som sammenkaller
NARA- kriseteam og koordinerer mot
lokale innsatstyrker der det er nødvendig.
Beredskapsvakt skal være tilgjengelig
på telefon 24/7 og skal kunne møte opp
i fabrikken i løpet av 45 minutter. Vakten
skal være den som initierer NARA-krise
team og varsler innad i selskapet.

For ytterligere informasjon kan det tas kontakt med:
Raufoss Beredskap AS, Postboks 243, 2831 Raufoss
Beredskapssjef Ronny Hansen Tlf.: 908 34 940 E-post: ronny.hansen@rab.raufoss.com

Varsling og sikkerhetstiltak

T H E

SIKKERHETSTILTAK
1. Søk dekning innomhus
2. Steng vinduer og dører
3. Slå av ventilasjon
4. Opphold deg ikke foran vinduer
5. Følg med på informasjon i gjennom media

S E C U R I N G

VARSEL
Ved større ulykker som kan påvirke nærmiljøet innenfor og
utenfor industriområdet vil varsling foregå gjennom politiet.
Politiet leder arbeidet i forbindelse med storulykke gjennom
lokal redningssentral og vil fortløpende vurdere behovet for
informasjon gjennom riksdekkende tv- eller radiokanaler.

www.nammo.com
Nammo AS, P.O. Box 142,
NO-2831 Raufoss, Norway

F U T U R E

VED STORBRANN
Hvis du er lokalisert i nærområdet tett inntil eller inne på
Industriområdet, kan røyk fra branner bli intense, irritere øyne
og luftveier. Følg derfor nøye med vindretninger for raskt å
kunne rømme området.

