
SIKKERHETSINFORMASJON

Sikkerhet ved Ski Storsenter

INFORMASJON OM SIKKERHET OG
BEREDSKAP VED SKI STORSENTER
Ski Storsenter har som mål å være et sikkert og godt storsenter,
for kunder, ansatte, og for nærmiljøet.

Olav Thon Gruppen har kjøpt opp og bygget betydelige forretningsarealer i Ski. For å sikre rimelig 
og miljøvennlig energi til eiendommene, har Follo Fjernvarme etablert flere fjernvarmeverk. 
Follo Fjernvarme er eid av Olav Thon Gruppen, og leverer varme til Ski Storsenter. Vi lagrer propan 
for bruk i varmeproduksjon. 

Det er gjort store investeringer i oppgradering og 

utbygging av storsenterets varmeanlegg. I denne 

prosessen arbeides det hele tiden med å redusere 

risikoen for ulykker. På den måten er det høy sikkerhet 

ved varmeanlegget på Ski Storsenter, for kunder, 

ansatte, naboer og miljøet. Risikoanalyser konkluderer 

med at naboer og andre i Ski Storsenters nærmiljø ikke 

er utsatt for uakseptabel risiko. Slike vurderinger av 

risiko gjennomføres av eksterne firmaer. For Ski Stors-

enters vedkommende viser de altså at sannsynligheten 

for en større ulykke er svært liten. 

Til tross for dette, fortsetter vi arbeidet med å utvikle 

ulike sikkerhetstiltak. Målet er ytterligere reduksjon av 

konsekvenser, hvis en ulykke likevel skulle skje. 

Denne folderen er en informasjon til våre naboer om 

risikoen ved lagring av propan, hvilke beredskapstiltak vi 

har, og hvilke forhåndsregler du som nabo kan ta. 

Vi oppfordrer deg om å ta vare på folderen, som gir 

viktige råd dersom en ulykke inntreffer.



Storulykkeforskriften

Ved en ulykke vil brannvesen, ambulanse og politi vil 

bli varslet umiddelbart. De vil iverksette tiltak for å 

redde liv, miljø, og materielle verdier. 

Hvis du oppdager en ulykke eller hendelse skal du 

likevel varsle brannvesen, ambulanse eller politi 

umiddelbart. 

Follo Fjernvarme har et godt samarbeid med Ski 

kommune og nødetatene. Skulle det oppstå en 

beredskapssituasjon på storsenteret, vil informasjon 

bli gitt av politiet.

Til tross for alle sikkerhetstiltak, kan ulykker 

forekomme. Det kan være lekkasje og utslipp av gass 

fra rør og tanker, eller ved lasting av tankbil. Propan er 

en brennbar gass, som kan antennes etter utslipp. 

Ski Storsenter omfattes av storulykkeforskriften. 
Et sentralt krav i denne forskriften er informasjon til 
publikum om viktige faremomenter, og hvordan disse 
håndteres. Vi pålegges også å informere naboer om 
hvordan de skal forholde seg hvis en større ulykke skulle 
skje. 

Hvilken risiko er knyttet til anlegget?

Hva kan skje?

Beredskap og varsling
Dersom det oppstår en hendelse hos oss
anbefaler vi følgende:

Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi eller 

brannvesen.

Sørg for å holde deg innendørs dersom ikke annen 

beskjed gis.

Hold deg oppdatert gjennom nyheter.

Vi oppfordrer alle våre naboer til å etterkomme 

instrukser og henstillinger fra politi og brannvesen. 

Hva skal jeg gjøre?

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til oss, og på våre nettsider. Follo Fjernvarme AS
Besøksadresse: Teglveien 25, 1400 Ski

                                www.follofjernvarme.no | post@follofjernvarme.no | Telefon 64 91 70 90

Denne sikkerhetsbrosjyren er oppdatert oktober 2017 og ligger også tilgjengelig på www.follofjernvarme.no.

Risikoen for storulykke er knyttet til lagringen av propan. Vi har utført risikoanalyser som forteller hvor stor 

sannsynlighet det er for at en hendelse kan inntreffe. Utslipp av propan kan få store konsekvenser, og vi har derfor 

sterkt fokus på hvilke tiltak vi må iverksette for å redusere risiko og konsekvenser.


