Informasjon fra Nammo Raufoss AS avdeling Aurskog
i henhold til Storulykkesforskriften

Informasjon
Nammo Raufoss AS avdeling Aurskog er en bedrift som er lokalisert i Aurskog-Høland
kommune og er en avdeling under Nammo Raufoss AS på Raufoss. Avdelingen har 40
ansatte i 2022. Avdelingens hovedområde er produksjon av plast treningsammunisjon og
andre plastprodukter. Avdelingen har også et mekanisk verksted og en testavdeling hvor
ammunisjonen test skytes. Besøksadresse: Nordveien 227 NO-1930 Aurskog Web:
www.nammo.com.
Kontakt ved bedriften er produksjonsleder Harald Bogstad, tlf. 922 57 312
LOVER, FORSKRIFTER OG INTERNKONTROLL
Nammo Raufoss AS Aurskogs drift er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og pålegg
fra tilsynsmyndigheter. Avdelingen har derfor et veletablert internkontrollsystem som
legger stor vekt på forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i hele organisasjonen.
Det ytre miljø med fokus på forurensing til jord, luft og vann er en del av
internkontrollsystemet. Avdelingen er i denne forbindelse sertifisert i henhold til ISO
14001:2015. På grunn av de mengder eksplosiver som lagres på bedriftens områder,
reguleres avdelingen i henhold til: Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense
konsekvensene av storulykker der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkesforskriften).
Melding i henhold til § 6 er oversendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Informasjon om seneste tilsyn etter Storulykkesforskriften kan hentes hos Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): www.dsb.no

EKSPLOSIVER SOM FOREKOMMER I VIRKSOMHETEN
I forbindelse med produksjonen benyttes krutt, pyrotekniske satser og tennhetter. Alle
produkter oppbevares i godkjente lager. Dominerende effekter til produktene er deres
eksplosive og brannfarlige egenskaper. Hovedtyngden av eksplosiver er klassifisert som 1.3
som betegnes som brannfarlig og mindre eksplosjonsrisiko og/eller mindre fare for utkast.
BEREDSKAP OG FOREBYGGENDE ARBEID
Avdelingen har stort fokus på forebyggende arbeid og gjennomfører risikovurderinger på
alle nivåer. Dette gjennomføres i forkant av alle vesentlige arbeidsoppdrag eller ved andre
større endringer. Avdelingen har også egen brannvernleder og et tett samarbeid med lokalt
brannvesen. Lokalt brannvesen er å betrakte som bedriftens innsatsstyrke.
VAKTORDNING
AurVakta er den lokale beredskapsvakten på avd. Aurskog med vakttelefon 905 45 052 og
de er tilgjengelig på telefon 24/7. De foretar daglig inspeksjon og innehar lokalkunnskapen
ved avdelingen. AurVakta vil være et kontaktpunkt for lokalt brannvesen og politi til
avdelingens ressurs er plass. Hvis avdelingens ressurser ikke er tilgjengelig vil
beredskapsvakten på Nammo Raufoss på Raufoss være kontaktpunkt. De som deltar i
vaktordningen der har god kompetanse om eksplosiver, beredskapsplaner,
industrivern/brannvern og nødvendig kjennskap til elementer som er viktig i den enkelte
avdeling. Beredskapsvakten vil sammenkalle kriseteam og koordinerer mot lokale
innsatstyrker der det er nødvendig. Beredskapsvakt skal være tilgjengelig 24/7 på telefon
90765356. INFORMASJON TIL ALLMENNHETEN § 12 i Storulykkesforskriften pålegger
virksomheter og gi informasjon til allmennheten om hvordan storulykker vil bli varslet, om
sikringstiltak og hvordan man skal forholde seg når slik situasjon er varslet. Ved avdeling
Aurskog vil dette bli ivaretatt slik: VARSLING OG SIKKERHETSTILTAK VED AVDELING
AURSKOG
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.
SIKKERHETSTILTAK
1.Ved hendelse, hold avstand og ikke oppsøk lokasjonen
2. Søk dekning innomhus
3. Steng vinduer og dører
4. Følg med på informasjon gjennom media

VED STORBRANN
Hvis du er lokalisert i nærområdet inntil avdelingen, kan røyk fra branner bli intense, og
irritere øyne og luftveier. Følg derfor nøye med vindretninger for raskt å kunne evakuere
fra området. Tilleggsinformasjon ut over det som politiet gir kan også være tilgjengelig på
på: https://www.nammo.com/location/aurskog/
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