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[Skriv her] 
 

Forcit Norway as leverer produkter og tjenester til våre 
kunder som driver med sprengning enten det er 
veibygging, hustomter, pukkverk, gruver eller 
veibygging generelt.  Denne informasjonen er til deg for 
at du skal bli bedre kjent med oss som nabo og hva vi 
driver med.    
 

Alle virksomheter som behandler farlig stoffer er underlagt 
Storulykkeforskriften.  Dette er en forskrift som omhandler 
tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av 
storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier 
forekommer.  Denne forskriften pålegger aktuelle bedrifter 
blant annet om å informere naboer om situasjoner som kan 
oppstå i virksomheten. 
 

Norge er som kjent et steinfylt land og i de fleste former for 
nybygging enten det er hus, veier, skoler eller kjøpesenter 
er det behov for sprengningsarbeid og derved sprengstoff.   
 

PREVENTIVT ARBEID 
Fra Forcit Norway sin side arbeides det systematisk og 
kontinuerlig for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå.  
Lagring av eksplosiver er underlagt strenge regler og all 
lagring er basert på myndighetenes godkjennelse.  Det 
stilles blant annet krav til inngjerding, alarm, lokal 
kontaktmann og risikoanalyser som vurderer eventuelle 
fare for omliggende omgivelser.  Bulkstasjoner som i seg 
selv ikke inneholder eksplosiver men råmaterialer til 
produksjon av eksplosiver er meldepliktig og skal oppfylle 
visse kriterier bestemt av våre myndigheter og interne 
sikkerhetskrav.   
Informasjon relatert til sikker drift av eksplosive lager og 
bulkstasjoner oversendes DSB (Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap), enten på forespørsel, 
ved tilsyn eller før en eventuell etablering.  Vi har i det 
følgende definert noen hovedområder, som vi er spesielt 
opptatt av med tanke på sikkerhet som kan berøre vårt 
nærmiljø. 
 

• Brann  
• Farlig Gasser 
• Transport 

 

BRANN I ELLER VED LAGEROMRÅDET 
Dersom det oppstår brann i eksplosiver eller råmaterialer 
på en bulkstasjon øker eksplosjonsfaren og vårt 
sikkerhetsarbeid er i stor grad retten mot  
brannforebyggende tiltak.   
Området rundt selve lageret er fritt for brannfarlige 
materialer og vegetasjon.  Eksplosivene er lagret i 
spesialcontainere og råmaterialer er lagret med minimal 
innspenningsgrad.  Brannvesenet er informert om vår 

lokasjon og har nødvendig opplæring i de tiltak som må 
iverksettes ved en eventuell brann i eller ved et en 
bulkstasjon og sprengstofflager.  Evakuering av området 
kan bli nødvendig. 
 

FARLIGE GASSER 
Ved brann i eksplosivlager eller enkelte råvarer i en 
bulkstasjon utvikles nitrøse gasser som er helseskadelige.  
Disse gassene er lett gjenkjennelig med sin rødbrune farge 
og stikkende lukt.  Ved innånding av nitrøse gasser må alltid 
lege kontaktes.  Merk at komplikasjoner kan oppstå inntil 2 
døgn etter innånding.   Evakuering av området kan bli 
nødvendig. 
 

TRANSPORT 
Brann i kjøretøy som frakter varer til og fra lageret er lite 
sannsynlig men om det skulle oppstå og brannen sprer seg 
til lasten kan det bli behov for evakuering av området.  
 

VARSLING 
Dersom det skulle oppstå potensielt farlige hendelse i 
nærheten av lagerområdet, vil naboer bli varslet.  Det vil 
være politiet som leder innstasarbeidet.   Farlige gasser 
eller eksplosjonsfare kan medføre evakuering av 
nærmiljøet.  Dette arbeidet ledes av politiet i samarbeid 
med bedriften beredskapsgruppe. 
 

EGENINNSATS  
- Hold deg innendørs og lukk dører, vinduer og eventuelt 

lufteluker.  
- Ikke opphold deg nær vindusflater. 
- Følg meldinger og instrukser fra politiet! 
 
TILSYN  
Myndighetene foretar regelmessige tilsyn av vår virksomhet 
og naboer kan ved å kontakte Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap få innsyn i 
tilsynsrapporter. 
 
 
 
 
 
Forcit vakt-telefon:  33 39 89 48 
 

 
1) En stasjon/bygning som består av råvarer, hovedsakelig Oksyderende 
stoff 5.1, og en blandebil som transporterer, pumper og blander stoffene i 
borehullet på brukerstedet.  Etter en tid vil råvarene omdannes til 
sprengstoff i borehullet. 


