Om larmet går

Information om säkerhet och självskydd
från Ovako, Hofors Kommun och
Gästrike Räddningstjänst

Ovako är en ledande europeisk producent av
långa specialstålprodukter till den tunga fordons-,
bil- och verkstadsindustrin. Produktionen omfattar
låglegerat stål och kolstål i form av stång, valstråd, rör, ringar och förkomponenter. Bolaget har
16 produktionsenheter och ett flertal säljbolag i
Europa och USA. Omsättningen år 2014 var 862
miljoner euro och antalet anställda var 2 925
personer. Produktionen av råstål uppgick till
887 000 ton.

Informationsskyldighet
Gasol- och syrgasförvaring inom Ovako
i Hofors betraktas ur lagsynpunkt som en
storskalig hantering och omfattas därför
av lagen om ”åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor” (SFS 1999:381).
Lagen kräver att kommunen informerar
de personer och företag som löper risk att
påverkas av en allvarlig kemikalieolycka.
Informationen ska visa på hur man ska gå
till väga vid en eventuell olycka. Därför
distribueras denna folder till hushåll och
företag som ligger relativt nära gasolförvaringen.

Gasoldepån som ägs av Ovako ligger
på verksområdets östra sida. Vid företagets anläggning lagras och lossas gasol
från järnvägsvagnar till stationära lagringstankar. Gasolen distribueras sedan
till anläggningar för att förbrännas.
Verksamheten betraktas som storskalig
kemikaliehantering och omfattas av
särskilda krav på riskvärdering och
beredskapsplanering.

Gasol
Hur märker du gasen?

•
•

Illaluktande
Vitt moln

Hur skyddar du dig mot obehag?

•
•

Gå inomhus
Vistas ej i närheten av fönster

Gasens miljöpåverkan?

•

Gasolgas är en icke giftig kemikalie,
och har ingen negativ påverkan på
luft, mark och vatten

Vad kan hända?
Trots ytterst noggrann säkerhetshantering kan man aldrig bortse från olycksfaran. Ett större
utsläpp av gasol, förorsakat av exempelvis slangbrott, kan leda till brand eller explosion och
i yttersta läget tankhaveri. Därför är det viktigt att alla hoforsbor har tillräckliga kunskaper
om hur man skall agera vid en eventuell olycka.

Syrgas
Kännetecknande vid utsläpp av flytande syrgas är ett gasmoln som sprids efter marken och
som förångas snabbt under kraftig dimbildning. Syrgas är färglös, luktfri och smaklös och
ger inga besvär vid normal exponering. Syrgasdepån ägs av AGA Linde Gas och den ligger
väster om stålverket.

Gasolgas
Gasolen förvaras i kondenserad form i tankar och blir en färglös gas med stark lukt då den
släpps ut i luften. Gasolgas är tyngre än luft och sprider sig längs marken.
Gasolgas är en icke giftig kemikalie, och har ingen negativ påverkan på luft, mark eller
vatten. Gasolgas är en brännbar gas som brinner i blandning med luft (2–10 vol-% gasol i luft).
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Signalen ”Viktigt meddelande” kan utlösas inom Ovakos industriområde vid en eventuell
gasolycka. Ett gasolutsläpp kan inträffa vid såväl gasoldepån som vid transport.
Signalen kan även användas vid andra typer av olyckor.

• Gå inomhus
• Stäng fönster, dörrar och om möjligt ventilation
• Lyssna på Radio Gävleborg P4
• Faran över ljuder i 30-40 sekunder
Signalen provas första helgfria måndag i mars, juni, september och december
klockan 15.00.

I händelse av krissituation i kommunen bemannas
följande telefonnummer:
0290-29 000

ODR Total

Om larmet går...
Sätt dig i säkerhet och vänta på ytterligare information via
radio. Vill du ha mer information vänd dig till Gästrike
Räddningstjänst, Hofors Kommun eller Ovako.

Samarbete med Gästrike Räddningstjänst

Hofors Kommun
Telefon 0290-29 000
Hemsida www.hofors.se

Gästrike Räddningstjänst
Telefon 026-17 96 53, 17 50 83
Hemsida www.gastrike-rtj.se

Ovako
Telefon 0290-25 000
Hemsida www.ovako.com

AGA Gas
Telefon 08-706 95 00
Hemsida www.aga.se

Maj 2015

Ovako och Gästrike Räddningstjänst har tillsammans utarbetat insatsplaner för tänkbara
olyckshändelser. Där framgår hur räddningsinsatser skall ledas och genomföras. Ytterligare
information om dessa räddningsinsatser kan fås på Gästrike Räddningstjänstförbunds
hemsida www.gastrike-rtj.se eller hos Hofors Kommun.
I beredskapsplanen som finns för eventuella tillbud med gasolhanteringen, ingår
förutom Gästrike Räddningstjänst även Polis, SOS Alarm samt Ovako Säkerhetstjänst.
Denna organisation är en värdefull resurs som även kan användas vid andra olyckstillbud.

