Nippon Gases
virksomhet i
Ringnesveien 50

På grunn av at lageret vårt for
propan og brennbare gasser
er relativt stort, er anlegget
underlagt Storulykkeforskriften.
Denne brosjyren inneholder
informasjon som er viktig for
allmenheten hvis en storulykke
skulle oppstå i anlegget.

Storulykke
En storulykke er en hendelse som kan få en ukontrollert utvikling som fører
til alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Hovedårsaken til
at virksomheten i Ringnesveien 50 kommer inn under Storulykkeforskriften
er at vi opererer et relativt stort lager av Propan og andre brennbare gasser
på adressen. Men vi har også mindre mengder giftige, oksyderende og
trykksatte gasser som håndteres i anlegget.
I praksis er det lageret for propan som har en størrelse og et omfang som gjør at storulykke kan oppstå. Men lageret består
for det meste av gass i gassflasker eller mindre transporttanker, så faren for store lekkasjer fra anlegget er begrenset
av beholdernes størrelser. Det betyr i praksis at det er faren for brann og brannspredning i anlegget som kan medføre
storulykke.
I henhold til Storulykkeforskriften sender Nippon Gases inn sikkerhetsrapport årlig. Denne rapporten og informasjon om
tilsyn gjennomført av myndighetene kan innhentes hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Nippon Gases er
forpliktet til å gjennomføre konsekvensreduserende tiltak som måtte bli identifisert av risikoanalyser, rapporter og tilsyn.

Hvis en hendelse skulle oppstå

Generell informasjon om Propan

En brann i anlegget kan ha forskjellige mulige årsaker.
Der mennesker arbeider og oppholder seg vil det
alltid være en viss fare for at noe kan skje, selv om
alle praktiske forholdsregler er tatt. I tillegg vil det for
anlegget i Ringnesveien være mulig at det oppstår brann
i et kjøretøy, at brann sprer seg fra en naboeiendom eller
at skog/lyngbrann sprer seg inn på området.

Gassen er fargeløs med svak lukt. Handelsvare er
tilsatt luktestoff som varsler gassen selv ved ufarlig lav
konsentrasjon.

For å begrense hendelser på et tidligst mulig tidspunkt har
virksomheten et industrivern med nødvendig materiell
og utdannede røykdykkere som kan stanse branner og
branntilløp. Brannvarslingssystemet i anlegget har i tillegg
direkte kommunikasjon med Rommen Brannstasjon som
også raskt kan rykke ut.
Disse ressursene vil raskt kunne håndtere de fleste
hendelsene som kan oppstå i anlegget. Hvis omfanget
er av en alvorlig grad vil naboer og nabovirksomheter bli
varslet i regi av politiet, enten om å holde seg innendørs
eller om evakuering hvis det skulle være nødvendig.
Avgasser fra branner i lageret vil generelt inneholde
lite farlige stoffer siden propan brenner rent og kun
avgir CO2 og vann som avgass. Men det fins mulighet
for at giftig avgass kan oppstå hvis kjøretøy eller bygg
kommer i brann. Dette vil det bli informert om fra politi og
innsatsleder i forbindelse med varsling.

Gassen er ikke giftig, men har ved høyere konsentrasjon
en bedøvende virkning. Ved fortrenging av luften
oppstår kvelningsfare. Helserisikoen er i første rekke
knyttet til brann- og eksplosjonsfaren. Hudkontakt med
fordampende væske kan gi frostskade.
Da gassen er tungere enn luft vil en lekkasje spre seg
langs bakken. Eksplosjonsfare oppstår når gasses
konsentrasjon i luft ligger i området 1,7 til 9,5 %.
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Om Nippon Gases Norge AS
I Skandinavia har vi over 300 ansatte, flere luftgassfabrikker,
fyllestasjoner, salgskontorer og en tørrisfabrikk. Sikkerhet er vår
viktigste prioritet! Alle våre produksjons- og kundeanlegg ivaretar de
høyeste krav til sikkerhet og kvalitet i alle ledd.
Vår virksomhet i Ringnesveien 50 på Haugenstua består hovedsakelig
av et distribusjonslager for forsyning av propan og andre flaskegasser
til kunder på Østlandet. I tillegg fyller vi gassflasker med oksygen og
andre ikke brennbare gasser på stedet, og har aktiviteter knyttet til
kontorarbeid og distribusjon. Det jobber cirka 60 ansatte i denne delen
av vår virksomhet.
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