
Viktig information till 

allmänheten från 

Flogas & Bergslagens 

Räddningstjänst. 

 
 

    Information till allmänheten om:  

 Verksamheten vid Flogas (f.d. Statoil) gasoldepå i 

Botorps industriområde i Karlskoga.  

 Flogas & Räddningstjänstens säkerhetsarbete, samt 

information om gasol. 

 Vad man ska tänka på vid en eventuell olycka. 

 



På Flogas går alltid 

säkerheten först... 
Flogas, tidigare Statoils gasolavdelning, säljer och distribuerar gasol, till företagskunder, över 

hela Sverige.  

Transporterna sker på ett miljömässigt och säkert sätt med specialanpassade järnvägsvagnar 

och särskilda tankbilar, som transportera gasol till industrikunder i Mellansverige. 

I Botorps industriområde i Karlskoga har Flogas en omlastningsdepå, där järnvägsvagnar 

lagrar gasol, som sedan pumpas över till våra tankbilar för vidare transport ut till Flogas 

kunder. 

Då en stor del av våra transporter sker med järnväg, ger Flogas transporter mindre 

miljöpåverkan vad gäller t ex koldioxidutsläpp. 

Gasol är en brandfarlig gas, som i sig inte är giftig, och som vid rätt hantering inte ska 

påverka varken människor eller miljö nämnvärt. 

 

LITE KORTA FAKTA OM GASOL 

 Gasol är en brandfarlig gas. 

 Gasol är en färglös gas, eller vätska (under tryck eller kyla). 

 Gasol är dubbelt så tung som luft, och kan därför samlas i lågt liggande 

områden.  

 Gasol luktar illa p.g.a. ett tillsatt luktmedel. 

 Luktmedlet gör att ett ev. läckage ska kunna upptäckas direkt på 

depån, och åtgärdas enligt Flogas säkerhetsrutiner. 

 Gasol är ett svenskt handelsnamn, och består i Flogas fall till största 

delen av propan (kemisk formel C3H8). 

 På Flogas hemsida, www.flogas.se, finns mer info om gasol att tillgå. 

  

http://www.flogas.se/


 

Information från Räddningstjänsten. 

Bergslagens Räddningstjänst har en god beredskap om det skulle inträffa en olycka på Flogas 

gasoldepå i Karlskoga 

Om en olycka skulle inträffa inom området kommer styrkan från brandstationen i Karlskoga att göra 

en första insats inom 10 minuter. Efter 30 minuter kan flera styrkor från andra brandstationer inom 

räddningstjänstförbundet vara på plats, allt efter det behov som finns för den aktuella händelsen. 

Det kan till exempel vara brand, utsläpp eller vagnurspårning. 

Räddar liv 

Räddningstjänstens primära uppgift är att rädda liv och att spärra av riskområdet. Därefter åtgärdar 

brandpersonalen skadan, till exempel genom att släcka bränder, stoppa brandspridningen till 

omgivningen, stoppa och täta eventuella utflöden och gasläckor. Räddningstjänsten har också till 

uppgift att informera allmänheten om olyckan på Flogas gasoldepå skulle vara av allvarligare art. Det 

gör man genom VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. När man hör signalen (läs mer om detta 

på sista sidan) ska man gå inomhus, stänga dörrar och fönster samt lyssna på radio P4. 

Arbetar förebyggande 

Räddningstjänsten arbetar även förebyggande tillsammans med företaget, bland annat genom 

regelbundna kontroller av brandskyddet. Första insatsstyrkan har en insatsplan med sig i släckbilen 

som uppdateras regelbundet. Styrkan i Karlskoga genomför också regelbundna släckövningar för att 

kunna hantera större gasolutsläpp och man genomför årligen orienteringsövningar inom 

företagsområdet Botorp. Räddningstjänsten är mycket väl förberedd om det skulle inträffa en olycka. 

Om du har några frågor eller funderingar... 

Du är alltid välkommen att kontakta Räddningstjänsten eller Flogas, på nedan 

kontaktuppgifter. Mycket information finns både på Flogas & Bergslagens 

Räddningstjänsts hemsidor. 

Bergslagens Räddningstjänst:    www.brt.se 

Flogas Sverige AB:                        www.flogas.se 

Bergslagens Räddningstjänst                                         Flogas Sverige AB          

Box 24                                                                                Brännkyrkagatan 63 

681 29 Kristinehamn                                                       118 22 Stockholm 

Telefon: 0550-636 00                                                      Telefon: 08-675 00 80 

E-post: bergslagens.rtj@brt.se                                      E-post: info@flogas.se 

 

http://www.brt.se/
http://www.flogas.se/
mailto:bergslagens.rtj@brt.se
mailto:info@flogas.se


Ta alltid ett larm på allvar! 
Vid fara ges larmsignalen – VMA, som står för: 

 

”Viktigt meddelande till allmänheten” 

Larmet är 7 sekunder långt, med 14 sekunders paus, som sedan upprepas. 

Gör då följande: 

- Sök skydd inomhus. 

- Stäng dörrar & fönster (även dörrar mellan rummen). 

- Slå av/stäng ventilation, fläktar och ventiler. 

- Sök information. 

Information vid eventuella nödsituationer kan sökas på olika nyhetskanaler.  

Till exempel Sveriges Radio P4 eller SVT Text-TV sidan 599. 

Undvik använda telefon, även mobiltelefoner. 

 
Lagar för att förebygga kemikalieolyckor och skydda sig mot olyckor: 

Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 

1999:381) och Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är lagar som båda strävar mot ett säkrare 

samhälle genom att ställa krav och ge riktlinjer till verksamheter. 

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor: 

En säkerhetsrapport ska upprättas och lämnas till myndigheten. Rapporten ska innehålla ett 

handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor förebyggs. Rapporten ska också redogöra bl.a. 

för vilka ämnen som hanteras, beskriva verksamhetens omgivning samt identifiera och analysera 

olycksrisker. Säkerhetsrapporten ska förnyas vart femte år.  

Lag om skydd mot olyckor: 

Denna lag förtydligar vilket ansvar verksamheten har och vad man skall göra för att skydda sig mot 

olyckor. Flogas ska precis som alla andra verksamheter i samhället bedriva ett systematiskt 

brandskyddsarbete. För Flogas del tillkommer dessutom särskilda skyldigheter då man hanterar stora 

mängder av farliga ämnen som i sin tur kan ge allvarliga skador på människor eller miljön vid en 

eventuell olycka. Exempel på dessa särskilda skyldigheter är att i skälig omfattning hålla eller bekosta 

beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller 

begränsa sådana skador. 

Information till närboende: 

Samtliga företag och verksamheter i området informeras om vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas 

och hur man skall agera vid en olycka. Länsstyrelsen och Räddningstjänsten är tillsynsmyndigheter 

och kontrollerar att lagarna följs.                              


