
 
 
 

 

Informasjon til allmennheten 
Engelsrud NFI Fyrverkeri AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, 
som bor og oppholder seg i nærheten av våre lager, om sikkerhetsforhold og 
beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet 

Engelsrud disponerer to lagre der det oppbevares pyrotekniske varer: 
Hovedlager: Sandtangen 305, 1712 Grålum 
Lager: Stensgårdvegen 80, 2032 Maura 
 
Som følge av mengden virksomheten har tillatelse til å oppbevare havner 
selskapet under storulykkeforskriften. Selskapet legger vekt på forebygging av 
ulykker og hendelser ved en analytisk og preventiv tilnærming. Målet er at en 
hendelse aldri skal inntreffe, men dersom det oppstår en hendelse skal det være 
tilstrekkelige barrierer slik at det ikke går utover sikkerhetssonene.  

På lageret foregår mottak av ferdige fyrverkeriprodukter som lagres, pakkes for 
utsendelse og sendes ut til forhandlere for salg i romjula. Samt mottak og 
pakking av profesjonelt fyrverkeri til arrangementer – bl.a på nyttårsaften. Størst 
aktivitet rundt dette foregår derfor i månedene november/desember. 

Fyrverkeriet defineres som KAT.F1, KAT.F2, KAT.F3 og KAT.F4. 
KAT.F1, F2 og F3 er såkalt publikumstilgjengelig fyrverkeri. 
KAT.F4 er til tilgjengelig kun for sertifiserte pyroteknikere. 

Farlige egenskaper for krutt er eksplosjon og brannfare. Krutt selvantenner ikke, 
men antenner umiddelbart i kontakt med flamme. Vår innsats er derfor å 
minimalisere enhver mulighet for at det kan oppstå brann i eller nært til våre 
lagre. Hvordan vi internt skal oppnå dette beskrives i vårt HMS-system. Bedriften 
har utarbeidet risikoanalyse for sine lagre og det foreligger beredskapsplaner for 
hvordan det skal reageres og aksjoneres ved en eventuell hendelse. 

Farer for tredjeperson ved en hendelse er ved en eventuell brann som kan 
initiere en massedetonasjon. En slik massedetonasjon oppstår ikke umiddelbart 
ved brannstart, men kan oppstå etter at det har brent en stund. 
Sikkerhetstiltak (for tredjeperson) er å evakuere til sikker avstand som vil være 
440 meter.  
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Materielle skader ved en hendelse vil være betydelig og innebære antatt total 
ødeleggelse av lagerbygg og eget område. For omliggende naboer er det ikke 
forventet betydelig skade. Det forventes ikke å oppstå brann utover eget 
området og det forventes ikke langvarige miljøskader etter en hendelse. 

Varsling ved hendelse: 

En hendelse vil bli oppdaget av alarmsystemer på området og Engelsrud v/Daglig 
leder vil bli varslet.  

Ved en bekreftet reell hendelse vil Politi og brannvesen varsles omgående av 
daglig leder, samt at naboer vil varsles for å iverksette evakuering.  

Det oppfordres til å følge de anvisninger og instrukser som Politi/brannvesen gir. 
Midlertidig inntil Brannvesen/Politi ankommer stedet kan representanter fra 
Engelsrud være satt som ansvarshavende for sikring og evakuering. 

Brannvesen og Politi er kjent med Engelsrud som storulykkebedrift og har 
utarbeidet planer som iverksettes hvis en situasjon oppstår. 

Ønskes det mer informasjon om dette kan vi kontaktes på telefon eller epost. 
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