
Side 1 

Oppbevaring og sikring 
Hvordan kan vi bedre sikkerheten? 

Austin Norge AS 
Drammen / Norge 



Side 2 

Are Hauger 

Austin Norge AS 

 HMS-ansvarlig 
 ADR-sikkerhetsrådgiver 
 Administrerer ca 25 lager 

over hele landet 

Mini-CV  
 Eksplosivrydder fra Forsvaret 
 Instruktør ammunisjon og 

sprengningstjeneste 
 Bred internasjonal erfaring 
 Minerydding med Norsk 

Folkehjelp 
 Austin Norge AS siden mars 

2013 
 

Kilder: 
Trendrapport KRIPOS 2016 
Terrorsikring, veiledning, 
NSM/Politiet/PST 2015 
NSM Risiko 2016 



Side 3 Side 3 

Erkjennelser 

 Fakta:  
 Sprengstoff er attraktivt for enkelte kriminelle miljøer! 
 Sprengstoff er attraktivt for terrorister! 
 Sprengstoff er nødvendig for samfunnet 

 
 For skytebasen er rask tilgang og korte transportstrekninger 

avgjørende for å få dagen til å gå opp 
 For leverandørene er et godt utbygd distribusjonsnett og gode 

lagringsforhold avgjørende for å kunne konkurrere 
 Dette gir mange små lagre, som på grunn av 

sikkerhetsavstander ligger der folk i liten grad ferdes 
 



Side 4 Side 4 

Dagens regelverk 

 Forskrift om håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff, kap 7 med 
veiledning 
 

 §1. Formålet med forskriften er å sikre 
at enhver håndtering av 
eksplosjonsfarlig stoff skjer på en slik 
måte at risikoen for brann, eksplosjon, 
uhell og ulykker er redusert til et nivå 
som med rimelighet kan oppnås. 

 NY §1 i henhold til høringsutkast: 
 Forskriften skal forebygge ulykker og 

uønskede hendelser knyttet til 
håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoffer. Forskriften skal også forhindre 
at stoffene kommer på avveie eller 
havner i urette hender. 



Side 5 Side 5 

§-er som er sikringsrelaterte 

 §2-2a: Politiattest 
 §2-4 Forbudt å overlate til personer uten tillatelse 
 §2-7 Godkjenning 
 §4-4 Track &Trace, sporbarhet 
 §7-1 Oppbevaringstillatelse 
 §7-4 Bygningstekniske forhold 

 Stå imot innbruddsforsøk i 20 minutter 
 Alarm som sikrer varsling og forsvarlig respons 

 §7-4a Ammoniumnitrat-avlåst- innbruddsalarm/kontinuerlig overvåking 
 §7-7 Generelle krav til sikker drift - ukekontroll 
 §7-8 Føre oversikt 
 Kap 8 Ervervstillatelse 
 Kap 15 ID-merking og sporing 



Side 6 Side 6 

Ny forskrift, aktuelle paragrafer 

 §1  Tydelig at sikring er på dagsorden 
 §5  Krav til aktsomhet. Forhindre at stoffene komme på avveie 
 §7og8 Håndtering 
 §9  Avdekke vurdere og redusere risiko 
 §10  Beredskapsplan 
 §13 Politiattest 
 §16  Krav til å rapportere tyveri og svinn til KRIPOS 
 §17  Plikt til å varsle politiet ved funn av eksplosiver 
 §35 Krav til vakttelefon og lokal lageransvarlig 
 §38 Krav til lager, 20 min og alarm, gjerde og forankring til grunnen 
 §40 Krav til sikker drift 
 §41  Krav til å føre oversikt over beholdning 
 §55  Sikringskrav ved oppbevaring av ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger 
 §73 Krav til mottaker av eksplosiver 
 Kap 15ID-merking og sporing 

 



Side 7 Side 7 

Trusselbilde: 

 3 hovedkategorier: 
 Terrorister 
Organiserte kriminelle miljøer 
 Småkriminelle (opportunister) 



Side 8 Side 8 

Terrorister 

 Radikal islamisme 
 Høyreorientert terror 

 
 Avhengig av hvor dedikerte og målrettede de er 
 Har gjerne god tid til planlegging og anskaffelse av 

nødvendig utstyr 
 Relativt små mengder sprengstoff kan gjøre stor skade 
 Gode kunnskaper (kunnskaper tilgjengelig på nett) 

 



Side 9 Side 9 

Organiserte kriminelle miljøer 

• Tunge kriminelle miljøer 
• Ransmiljø 
• Utenlandske ligaer 
• Kriminelle mc-gjenger 

 



Side 10 Side 10 

Småkriminelle (opportunister) 

 Stjeler sprengstoff om muligheten byr 
seg 
 Anleggsplass, ulåst bil/henger,  
 Under transport, ulåst bil/henger 

 Kan stjele sprengstoff for å ha på lur, 
sprenge for moro skyld, eller selge 
 
 



Side 11 Side 11 

Hendelser 

22. mars 2017 



Side 12 Side 12 

Hvordan oppbevares sprengstoff  

 Bunkere 
 Innbruddssikre, det tar lang tid og forsere en bunkerdør 
 

22. mars 2017 



Side 13 Side 13 

Hvordan oppbevares sprengstoff 

 Containere 
 Praktisk, og flyttbart, men ikke like innbruddssikkert 

22. mars 2017 



Side 14 Side 14 

Hvordan oppbevares sprengstoff 
 Viktig moment 20" containere; 
 ALLTID bruke låsebolter oppe og nede på stor dør 

22. mars 2017 



Side 15 Side 15 

Hvordan oppbevares sprengstoff 

 Innbrudd 
Vinkelsliper 

22. mars 2017 



Side 16 22. mars 2017 

FORDELER 
 Færre ulovlige lagre 
 Enkelt for kunde å leie plass 
 Ikke papirarbeid i forbindelse 

med søknad 
 Lavere kostnader da flere 

deler på dem (brøyting 
søppel, alarm, containere) 

 Enklere logistikk 

ULEMPER 
 Krever mye kontroll fra 

innehaver av tillatelse 
 Mange brukere gjør at det er 

lettere å skylde på naboen (Er 
det rot hos naboen er det vel 
ikke så nøye hos meg heller) 

 Utfordring å holde kontroll på 
oppbevart mengde om en 
eller flere leietagere slurver 
med journalføring  

Kundelager/lagerhotell 



Side 17 Side 17 

Hvilke tiltak bør vi gjøre 

 HOLDNINGER OG BEVISSTHET! 
 Gjennomføre og følge opp ukekontroller 
 Kontroll på nøkler! 
 Alltid låse skikkelig og bruke bolter i 20" 
 Ha oversikt over hvem som har tilgang 
 Holde alarmen i orden og TESTE DEN 
 Holde orden på lageret 
 Vite hvor mye som er på lager (føre journal) 
 Være årvåken for mistenksom aktivitet, ukjente biler 
 Kameraovervåkning (viltkamera) 

 

22. mars 2017 



Side 18 

Austin Norge AS 
Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen  

Norge 
telefon: 32 82 68 70, telefax: 32 82 68 71, ordretelefon: 480 55 800 

post@austin.no 
www.austin.no 
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