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Informasjon i samsvar med offentlig regelverk etter Storulykkesforskriften
fra virksomhetene på Engene



Engene industriområde



Industriområdet på Engene benyttes per i dag av 3 forskjellige virksomheter, 
Chemring Nobel, Orica og Dynea.  Totalt antall ansatte på industriområdet 
er ca. 120.  Alle virksomhetene var tidligere en del av Dyno Industrier men 
har i dag forskjellige eiere.  
Samtlige virksomheter er underlagt «Forskrift om tiltak for å forebygge og 
begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier 
forekommer» også kalt storulykkeforskriften. Videre krever Miljødirektoratet 
at enkelte bedrifter skal ha beredskap mot akuttutslipp samt ha vurdert 
konsekvensene av slike utslipp.
Et sentralt krav i Storulykkeforskriften er at nærmiljøet skal informeres 
om de viktigste faremomentene som kan oppstå ved våre virksomheter, 
hvordan disse håndteres og hvordan våre naboer skal forholde seg hvis en 
større ulykke skulle oppstå.  Forrige utgave av denne brosjyren ble gitt ut 
i 2008. Det er ingen vesentlige endringer i risikobildet fra forrige utgave.
Industriområdet er regulert av innbyrdes avtaler knyttet til infrastruktur og 
utnyttelse men virksomhetene opererer i det daglige nokså uavhengig av 
hverandre.  I forbindelse med beredskap har virksomhetene derimot klare felles 
interesser og finner det naturlig å gi felles informasjon til Sætres befolkning.  
Engene næringsområde har en skjermet beliggenhet ved Håøyfjorden 
beliggende midt i et attraktivt naturområde med stor rekreasjonsverdi 
for mange mennesker på Østlandet.  Vi ønsker å fremstå som gode, 
tillitvekkende og ansvarsfulle naboer for Sætres befolkning.  
Det har ikke vært alvorlige ulykker på Engene etter at produksjonen av Nitro-
glycerin, dynamitt og krutt ble avviklet (flyttet) på 1960-tallet.
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Chemring Nobel produserer og lagrer energirike materialer som omfatter 
sprengstoffer og energirike myknere.   Lagring av sprengstoffer skjer i overveiende 
grad i fjellmagasiner.  
Råstoffene for sprengstoffproduksjonen er hexamin, ammoniumnitrat, 
salpetersyre og eddiksyreanhydrid. I tillegg benyttes eddiksyre og andre 
løsningsmidler som hjelpestoffer. Produksjonen er ordrestyrt hvilket 
medfører at lagrede sprengstoffmengder begrenses.

Råvarer og ferdigvarer bringes til og fra Engene i hovedsak med tank- eller 
lastebil.
De samlede mengdene sprengstoff betyr at Chemring Nobel må utarbeide 
en egen sikkerhetsrapport, jfr. § 9 i storulykkesforskriften.  Sikkerhetsrapport 
er oversendt tilsynsmyndighetene.
Chemring Nobel har for tiden ca. 90 ansatte og driften er basert på en 
helkontinuerlig skiftordning inkludert helger.  

Virksomhetene på industriområdetEngene næringsområde og storulykkesforskriften



Virksomhetene på industriområdet Virksomhetene på industriområdet

Orica Norway AS har en bulkstasjon på Engene som fungerer som distri-
busjonssenter for halvfabrikata til emulsjonssprengstoffer (ANE 7000). 
Lagringen av ANE 7000 på Engene gjør at Orica er meldepliktig virksomhet 
i henhold til Storulykkeforskriften § 6. 

ANE 7000 og andre råvarer transporteres til kunder i Østlandsområdet med 
spesialdesignede lastebiler og blandes til ferdig bulksprengstoff på brukerstedet. 
Orica har ca. 25 ansatte som jobber i hovedsak på dagskift.

Dynea lagrer metanol og urea på Engene.  Leveranser av disse råvarene 
skjer med båt (ca. 50 anløp per år).  Råvarene sendes med tank- og lastebil 
videre til produksjonsanleggene på Lillestrøm. 

Lagermengden av metanol på Engene gjør at Dynea er meldepliktig virksomhet 
i henhold til Storulykkeforskriftens § 6.
Dynea har 2-3 ansatte på Engene som jobber dagtid. 



Navn Selskap Transport 
fareklasse

UN-nr Egenskaper

Eksplosiver Chemring 
Nobel

1.1D 0226, 
0072, m.fl.

Kan detonere

Metanol Dynea 6.1 1230 Meget brannfarlig, 
giftig å drikke

ANE 7000 Orica 5.1 3375 Halvfabrikat for 
bulksprengstoff

Fare for storulykke

Engene næringsområde omfattes av storulykkeforskriftens bestemmelser 
som følge av følgende stoffer: 

Chemring Nobel vurderer i tillegg konsentrert salpetersyre som en potensiell 
fare under spesielle omstendigheter.

Konsekvensene overfor omgivelsene vil være avhengig av eventuelle mengder 
eksplosiver som omsettes. I tråd med lovverk og tillatelser er det utarbeidet 
hensynssoner (sikkerhetssoner) rundt næringsområdet hvor risikoen vurderes 
som akseptabel selv om en større ulykke skulle inntreffe. En trykkbølge på 5kPa 
vil i verste fall kunne dekke området i retning Kongsdelene i syd, Holmen mot 
vest og deler av Engene næringsområdet mot nord.  Fragmenter vil i hovedsak 
rettes mot sjøen, østover, som følge av topografiske forhold.  En trykkbølge på 
5 kPa kan forårsake sprekker i større glassflater og mindre skader på hus.

Branner på industriområdet, og da spesielt metanol, vil kunne berøre 
omgivelsene avhengig av varighet og vindretninger.  Sannsynligheten for 
spredning av brann mellom ulike anlegg vurderes som svært liten.
Innenfor Chemring område kan en brann eskalere til en større ulykke dersom 
den sprer seg til eksplosiver i produksjonsbygninger.

Hendelser med konsentrert salpetersyre kan under spesielle omstendigheter gi 
dannelse av rødgass.  Avhengighet av vindretning og værforhold kan rødgass 
representerer en betydelig fare.  

Akuttutslipp av stoffer til sjøen vurderes som lite sannsynlig og konsekvensene 
vil neppe fremstå som dramatiske og vurderes ikke å gi vesentlige endringer i 
bruksverdi eller miljøstandard for fjorden over tid.

Vi anser sannsynligheten for at større ulykker skal skje som svært liten, tatt 
i betraktning alle sikkerhetstiltak som er gjort på Engene næringsområde.  
Det jobbes dessuten kontinuerlig med forbedringstiltak innenfor helse, miljø, 
sikkerhet og beredskap, blant annet ved å utføre risikoanalyser periodisk for 
aktuelle produksjonsprosesser og aktiviteter. I tillegg utføres jevnlige interne 
HMS-internrevisjoner, revisjoner i forbindelse med ISO-/OHSAS-standarder 
(9001, 14001, 18001) revisjoner av tilsynsmyndigheter, kunder, forsikrings-
selskaper, andre lands myndigheter etc. Mer informasjon knyttet til tilsyn fra 
storulykkemyndighetene fås ved henvendelse til disse.

Eksplosjoner

Branner

Gass

Miljø

Generelt



Samarbeid med eksterne redningsetater
Industrivernet har et godt samarbeid med nødetatene både lokalt og regionalt 
når det gjelder deling av beredskapsplaner, øvelser, opplæring og kjentmanns- 
kompetanse på næringsområdet. 
Det holdes øvelser der de forskjellige redningsetatene deltar. 

 

Varsling
Ved uhell, unormale hendelser og ulykker varsles internt beredskaps-
personell via alarm og varslingssystemer. Avhengig av type uhell, 
omfang og mulige konsekvenser, varsles brannvesen, politi, ambulanse, 
kommunale myndigheter, Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet etc. - Alle de forannevnte 
instanser vil alltid bli varslet om en storulykke skulle inntreffe.

Ved større ulykker på området kan det utløses intern beredskapssirene 
- 2 frekvente støt av ca. 1 minutts varighet.  

Naboer i nærheten av fabrikken vil kunne høre denne. Beredskapssirenen 
testes for øvrig hver mandag kl. 12.00.  
Det er politiet som har ansvaret for og tillatelse til å varsle naboer og all-
mennheten.

Fare for storulykke

Industrivirksomheter i Norge skal ha et robust industrivern som forsvarlig og 
effektivt er i stand til å begrense de konsekvenser uønskede hendelser kan ha 
for liv, helse, miljø og materielle verdier. Chemring Nobel har et Industrivern 
(beredskapsorganisasjon) mens Orica og Dynea har egne
beredskapsorganisasjoner men disse er ikke oppsatt med innsatspersonell på 
Engene. Virksomhetene har en Beredskapsplan som inneholder mulige uønskede 
hendelser. For hver av de uønskede hendelsene lages det planer for å begrense 
konsekvensene mest mulig: hensiktsmessige tiltak, personell, kompetanse og 
utstyr. Det gis opplæring og øves jevnlig, fra individuelle personskader til brann 
med full evakuering.

Chemring Nobels Industrivern vil iverksette umiddelbare tiltak ved en eventuell 
uønsket hendelse, også ved hendelser hos Orica og Dynea, og vil jobbe side om 
side med eksterne nødetater. Industrivernet har innsatsgrupper som står under 
ledelse av en Innsatsleder:
 • Brannvern
 • Kjemikalievern og kjemikaliedykking 
 • Orden og Sikring
 • Førstehjelp
 • Redningsstab
Under øvelse og innsats vil Innsatspersonell benytte markeringsvester slik at de lett 
kan identifiseres og lagene kommuniserer via egne kommunikasjonsløsninger.

Beredskap



Ved en eventuell storulykke eller større utslipp oppfordres du til å:

   •   Oppholde deg innendørs.

   •   Lukke dører, vinduer og lufteluker skru av ventilasjon.

   •   Hold deg borte fra store glassflater i dører eller vinduer.

   •   Ved eventuell røyk eller gassutvikling pust rolig gjennom et  
        fuktet tøystykke.

   •   Forholde deg til de meldinger som blir gitt av redningsledelsen  
         eller politiet gjennom media eller direkte.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Ved behov for ytterligere informasjon kan virksomhetene kontaktes på 
telefon som følger: 

Mer informasjon om selskapene på området kan finnes på:

 
   

  
      www.orica.com    www.chemringnobel.no          www.dynea.no

Chemring Nobel      Martin Mellbye, Fabrikksjef
     Ingeniørvakt (24 timer)

32278500
95211925

Orica      Johan Røneid, HMS-sjef
     Beredskapsvakt (24 timer)

32229100
91705850

Dynea      Beredskapsvakt (24 timer) 90529162

Fare for storulykke


