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FJERNVARMEANLEGG SKI STORSENTER  

NABO-INFORMASJON FRA FOLLO FJERNVARME  

OM SIKKERHET OG VARSLING 
 

Vi bruker propan til fjernvarmeproduksjon på kalde dager 

Follo Fjernvarme har et fjernvarmeanlegg som forsyner store deler av Ski sentrum med 

varme. Varme produseres hovedsakelig ved forbrenning av pellets i biokjeler og ved bruk av 

ammoniakk varmepumper.  

For å dekke behovet de kaldeste dagene samt som reservekapasitet dersom biokjelene skulle 

falle ut eller være utilgjengelig, er det installert seks gasskjeler. Alle er lokalisert i 3. etasje på 

Ski Storsenter. I disse gasskjelene fyres det med propan. 

Propangassen er forskriftsmessig lagret i en nedgravet tank utenfor Ski Storsenter. Propan 
føres i rør opp til gasskjelene. Tanken fylles med propan via lossing fra tankbiler som 
ankommer anlegget etter behov. 

 

 

Kart over området som ligger innenfor radius til og med 750 meter fra anlegget 
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Lossing, lagring og bruk av propan kan medføre uønskede hendelser  

Det er lagringen av propan som gjør at Follo >Fjernvarme er 
omfattet av storulykkeforskriften1.  

Propan er en brennbar gass som kan antennes etter utslipp. 
Ulykker kan skje i form av lekkasje og utslipp av gass fra rør og 
tanker, eller i forbindelse med lossing fra tankbil. På tross av 
omfattende sikkerhetstiltak kan ulykker forekomme, og det er 
iverksatt omfattende tiltak for å redusere risiko for ulykker og 
konsekvenser av eventuelle hendelser.  

Melding i henhold til § 6 nr. 1 i storulykkeforskriften er oversendt 
Direktoratet for Sikkerhet og beredskap (DSB).   

 

Hva kan skje ved en gasslekkasje? 

Det må 2 -10 % propangass blandet med luft for at blandingen skal antennes. Blandingen må i 
tillegg komme i kontakt med en tennkilde som åpen flamme, gnist e.l. Da først kan det oppstå 
en brann. 

  

Varsling av de som kan bli berørt 

Follo fjernvarme har tatt i bruk telefonvarsling. Via UMS ServiceVarsling2 vil berørte 
innbyggere få beskjed via telefon eller SMS om hendelsen, hvordan de skal forholde seg i 
situasjonen og hvor de kan finne mer informasjon. Varslingen skjer ved at det blir sendt ut 
SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun 
er registrert med fasttelefon. En annen viktig informasjonskanal vil være vår hjemmeside (se 
faktaboks) der informasjon vil bli lagt ut løpende dersom det skulle oppstå en hendelse. 

 

Nært samarbeid med Ski kommune og nødetatene 

Dersom det skulle oppstå en gasslekkasje eller mistanke om en slik lekkasje vil nødetatene 
(brannvesen, politi og ambulanse) straks bli varslet. Det samme gjelder dersom det skjer en 
ulykke. Disse etatene vil iverksette tiltak for å redde liv, miljø og materielle verdier. Vi vil 
samarbeide nært med disse etatene for å sikre en forsvarlig håndtering av situasjonen.  

 

Vi jobber kontinueling med å redusere risiko for ulykker og konsekvenser av hendelser 

Sikkerhet er svært viktig for oss, og vi fokuserer på å etablere systemer, prosesser og rutiner 
som reduserer risikoen for at uhell kan skje. Vi har fått gjennomført risikoanalyser som viser at 
naboer til anlegget ikke er utsatt for en uakseptabel risiko, og at sannsynligheten for en større 
ulykke er svært liten. Vi har et regelmessig ettersyn av alle deler av anlegget, og sørger for et 
godt vedlikehold.  Alle som ønsker det kan kontakte Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) for å be om rapporter fra storulykketilsyn som er gjennomført på anlegget. 

 

 
1 Storulykkeforskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. 
Forskriftens formål er å forebygge storulykker og begrense konsekvensene storulykker kan få for mennesker, 
miljø og materielle verdier. 
2 UMS – Unified Messaging Systems AS 

Om propan 

Propan er svært brann- og 
eksplosjonsfarlig. Propan er 
tyngre enn luft og vil synke 
mot laveste punkt.  

 

For å kunne oppdage lekkasjer 
på et tidlig stadium er propan 
tilsatt et sterkt luktstoff som 
lukter av svovel/råtne egg.  
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Hva skal du gjør dersom det oppstår en hendelse hos oss? 

• Forhold deg til meldinger som blir gitt av politi eller brannvesen 

• Sørg for å holde deg innendørs dersom ikke annen beskjed gis 

• Hold deg oppdatert gjennom nyheter, inkludert våre hjemmesider 

 

 

Hva skal du gjøre dersom du oppdager en ulykke eller hendelse? 

Dersom du oppdager en ulykke eller hendelse skal du straks varsle brannvesen, politi og 
eventuelt ambulanse.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Øst 110-sentral  Politi 02800  Legevakt 116 117 

64 91 31 00 

 

 

 

 

 

 Follo Fjernvarme AS 

Teglveien 25 
1400 Ski 

Telefon:  64 91 70 90  

Vakttelefon: 910 00 757 

Epost: post@follofjernvarme.no  
Hjemmeside:  www.follofjernvarme.no/ 

 

Varsle om brann og gasslekkasje 
Brannvesen telefon 110 

Politi telefon 112 

Ambulanse telefon 113 

http://www.follofjernvarme.no/

