
Om en olycka inträffar

Varningssignal

TUT

Vad ska man göra?

• Sök skydd inom-  
 hus

• Stäng dörrar, 
 fönster och 
 ventilation

• Lyssna på radio   
 och tv

14 sekunder tyst7 sekunder
TUT

14 sekunder tyst7 sekunder
TUT

7 sekunder
TUT

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används varningssignalen 
”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA.

UTOMHUS: Varning sker genom högtalare som under minst två minuter sänder ut en ljudsignal bestå-
ende av 7 sekunders ljudstötar med 14 sekunders mellanrum

När faran är över ljuder en lång signal på 30-40 sekunder

INOMHUS: Radio- och TV-sändningar bryts för ett ”Viktigt meddelande till allmänheten”.
Information läggs också ut på SVTs textTV sidan 599. 

Dessa signaler testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september 
och december.

Brandrök och gaser kan ge pro-
blem med irritation och sveda i 
framförallt ögon och näsa. Man 
kan också få problem med luft-
vägar och lungor om man andas 
in rök eller gas.

Eftersom röken och gasen följer 
med vindriktningen är det viktigt att 
ha koll på varifrån det blåser och 
undvika ett stå rakt i vindriktningen.

BillerudKorsnäs i Gävle:
Portvakt: 026-15 15 19
Räddningstjänst: 026-15 15 29
Miljöingenjör: 026-15 14 66
Arbetsmiljöingenjör: 026-15 15 22

Kontakter: Gävle kommun:
Räddningstjänst: 026-17 96 53

Spar informationen så ni har den lättillgänglig

Förutom radio och TV finns möj-
lighet att få information direkt från 
BillerudKorsnäs eller från kom-
munen.

Vi vill också upplysa om möjlighe-
terna att när som helst kontakta 
oss om ni upplever några pro-
blem med vår verksamhet. Ring 
då vår Portvakt som tar hand om 
ert samtal.



Viktig information från BillerudKorsnäs i Gävle

Kemikalier som omfattas av Sevesolagstiftning och/eller hanteras i stora volymer

BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Koncernen består av 8 bruk i tre länder och har kontor 
världen över.

BillerudKorsnäs i Gävle är en av stadens största arbetsgivare och levererar förpackningsmaterial världen över. Material till ungefär 200 
miljoner dryckeskartonger produceras varje dag, året runt vid anläggningen i Gävle. Att ha en industrianläggning av denna storlek ställer 
höga krav på att verksamheten drivs så att omkringboende inte påverkas negativt.En viktig del i detta är vårt förebyggande arbete för 
att förhindra olyckor men även att vi kontinuerligt informerar dig som närboende om vilka risker som finns och hur du ska agera om en 
olycka trots allt skulle inträffa.

Nedan finner du information om vilka risker som finns och hur vi arbetar för att förebygga att olyckor sker och på andra sidan finns infor-
mation om vad man ska göra om en olycka skulle inträffa.

Kemikaliehantering
BillerudKorsnäs hanterar och lagrar stora 
mängder av olika kemikalier på fabriks-
området i Gävle. Det är trots det högst 
osannolikt att det ger någon skadlig på-
verkan utanför industriområdet även om 
det skulle inträffa en olycka.

Trots detta omfattas fabriken av regel-
verket kopplat till EU:s Seveso II-direk-
tiv. Detta då några av de kemikalier vi 
använder enligt lagstiftningen bedöms 
vara så farliga och användas i sådan 
mängd att de omfattas av lagstiftningen 
för att minska risken för, och konsekven-
serna av, allvarliga kemikalieolyckor.

Detta innebär bland annat att en 
Säkerhetsrapport har upprättats och 
skickats till Länsstyrelsen i Gävleborg, 
Arbetsmiljöverket och Gästrike Rädd-
ningstjänst. 

Myndigheterna genomför även årliga 
tillsynsbesök och de senaste årens be-
sök har inte medfört några påpekanden. 
Mer information om tillsynen finns på 
Länsstyrelsens hemsida

Transporter
Kemikalier transporteras till och från 
produktionsenheten med lastbil, tåg och 
båt. Hur de transporteras på ett säkert 
sätt beskrivs i detalj i en speciell lagstift-
ning som ställer stora krav på fordon, 
förare och att kemikalierna är förpack-
ade i godkända emballage eller tan-
kar. Vid transporterna medföljer också 
dokumentation som tillsammans med 
märkningen utgör ett bra underlag för 
hur räddningstjänsten ska agera vid en 
eventuell olycka. Hos oss har all berörd 
personal utbildning i denna lagstiftning. 

Lossning och lastning
Kemikalierna lossas och lastas på spe-
ciella platser som är försedda med sä-
kerhetsutrustning. Allt lossnings- och 

lastningsarbete sker enligt särskilda 
instruktioner och bevakas vid behov av 
utbildad personal. 

Lagring
Inom fabriksområdet finns ett antal cis-
terner där kemikalier lagras. I vissa de-
lar av tillverkningen finns risk för brand, 
spill och utsläpp vid olika olyckshändel-
ser. För att minimera konsekvenserna 
av ett läckage är cisternerna invallade 
där så behövs. Detta gör att kemikalier-
na, vid ett eventuellt utsläpp, stannar i 
närheten av cisternerna.

Hantering
De medarbetare som hanterar kemika-
lier har kunskap om hur de hanteras på 
ett säkert sätt och hur man ska bete sig 
vid ett eventuellt utsläpp.

Förebyggande arbete på alla 
fronter 
BillerudKorsnäs mål är att förebygga att 
en olycka inträffar. Som komplement till 
detta finns det i Gävle både fast säker-
hetsutrustning och en intern räddnings-
tjänst för att minimera följderna om en 
olycka trots det skulle inträffa.

ÄMNE AVGER HÄLSOFARLIG/  BRAND- MILJÖ-
 GAS GIFTIG FRÄTANDE FARLIG/ FARLIG             
    OXIDERANDE

Råterpentin

Natriumklorat

Gasol

Klordioxid

Väteperoxid

Syrgas

Natriumhydroxid

Svavelsyra

Säkerhetsutrustning
På platser där en allvarlig kemikalie-
olycka kan inträffa finns det fasta instal-
lationer för att begränsa följderna. Det 
kan exempelvis vara vattensprinklers, 
skum- och kolsyresläckare eller invall-
ningar.

Räddningstjänst
För att snabbt kunna ingripa vid bränder 
och andra olyckor finns en intern rädd-
ningstjänst. Den är uppbyggd kring en 
insatsstyrka som består av en insatsle-
dare, en heltidsanställd brandman samt 
fyra deltidsanställda brandmän.

Insatsstyrkan har beredskap dygnet 
runt året om och ska kunna vara klara 
för utryckning inom 90 sekunder under 
kontorstid och fem min under övrig tid.

Räddningstjänsten är utrustad för in-
satser mot bränder, kemikalieutsläpp 
och miljöolyckor. Den har också kvali-
ficerad sjukvårdsutrustning. Allt för att 
kunna hantera alla tänkbara nödsitua-
tioner. 

Vi har även en samverkan med den 
kommunala räddningstjänsten där vi 
kan stödja varandra om behov finns.


