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Vi satsar på trygghet för alla 
 

På Ovako i Hällefors tillverkar vi stång och tråd för kullager och bilindustrin. För denna tillverkning 

används farliga ämnen t.ex. i ugnar som bränsle och skyddsgas, för skrotskärning och som drivmedel 

för motorfordon och lok. Vår verksamhet omfattas av Sevesolagstiftningen enligt högre kravnivå på 

grund av den stora hanteringen av gasol. 

 

Inom vår verksamhet i Hällefors arbetar vi ständigt med att minska risker, som att minimera 

mängderna av de farliga ämnen som hanteras. Det finns omfattande tekniska åtgärder för att minska 

riskerna. Vid speciellt riskfyllda moment har vi manuell övervakning som t.ex. vid lossning av farliga 

ämnen. Utöver de tekniska säkerhetsåtgärderna för att minska risken för olyckor inom vår verksamhet 

satsar vi på vår personal, bland annat genom utbildning. Alla som hanterar farliga ämnen har speciell 

utbildning. Vi gör också riskanalyser som regelbundet uppdateras. Vid en allvarlig kemikalieolycka 

kontaktar vi alltid räddningstjänsten. 

 

Inom vårt industriområde finns ett gasollarm för gasolutsläpp utomhus samt larm vid gasolutsläpp 

inne i byggnader i varje gasolförbrukande anläggning. Gasollarmet för gasolutsläpp utomhus går till 

en siren, sirenen hörs över hela industriområdet samt i stora delar av Hällefors tätort. Dessa gasollarm 

används för att informera personalen på vårt område. Alla gasollarm går dessutom direkt till 

Bergslagens Räddningstjänst.  

 

Räddningstjänsten är förberedd 
 

Bergslagens räddningstjänst har en god beredskap om det skulle inträffa en olycka på Ovako.  

 

Om en olycka skulle inträffa inom vårt industriområde kommer räddningstjänsten i Hällefors att göra 

en första insats inom tio minuter. Det kan vara till exempel brand, explosion eller kemikalieutsläpp. 

Styrkor från andra brandstationer kan kallas in för att ytterligare förstärka vid den aktuella händelsen. 

Räddningstjänsten övar regelbundet tillsammans med vår personal. 

 

När Räddningstjänsten kommit på plats tar de över ansvaret på skadeplatsen och räddningsledaren 

kallar vid behov in vår personal. Räddningsledaren fattar även beslut om att gå ut i radion med 

information till allmänheten om det behövs. Du är skyldig att följa räddningsledarens instruktioner i 

händelse av en allvarlig kemikalieolycka. 

 

Ta alltid ett larm på allvar 
 

När en händelse riskerar att påverka allmänheten skickas signalen VMA (Viktigt meddelande till 

allmänheten) ut via tyfoner i Hällefors, utomhussignalen ”Hesa Fredrik”. Räddningsledaren kan också 

gå ut med information via media. Vanligtvis används Sveriges Radio Örebro & Sveriges Radio 

Värmland 102,8 MHz och Radio City 107,4 MHz. Vid extraordinära händelser sker information även 

via TV och/eller text-TV sid. 599, extraordinära händelser föregås av tyfonsignaler. Du kan läsa mer 

om VMA på www.msb.se/vma. 

 

När du hör VMA-signalen skall du: 

1. Söka skydd inomhus 

2. Stänga dörrar, fönster och ventiler 

3. Lyssna på radion för information, främst P4 – lokalradion. Möjlighet kan även finnas 

att få information via TV eller text-TV sid. 599 

 

  

https://www.msb.se/vma
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Farliga ämnen och områden som kan bli 

berörda vid allvarlig olyckshändelse 
 

Det sker dagliga transporter till vår verksamhet med diverse gods och kemikalier, varav en del är 

farliga ämnen i någon bemärkelse, t.ex. klassade som brandfarliga.  

 

Sker en transportolycka utanför Ovakos område kan det komma att påverka personer nära 

olycksplatsen då eventuellt utsläpp av farliga ämnen kan ske och/eller brand uppstå. Säkerheten är 

viktig och transporter sker med tankbilar och järnvägstankvagnar tillverkade för transport av farliga 

ämnen. Dessa tål stor påfrestning vid en avkörning eller urspårning. 

 

Gasol 
Gasol - Extremt brandfarlig gas  

 

Brand/explosion 

Brand kan ge upphov till giftig rök samt kraftig 

luktstörning. Brand vid lagringstankarna kan 

innebära risk för omgivningen.  

 

Utsläpp 

Ett gasolläckage kan leda till att det rinner ut 

gasolvätska som förångas. Gasen späds ganska 

snart ut och det innebär inte någon fara för 

allmänheten. 

 

Metanol 
Metanol - Brandfarlig gas, giftigt vid 

inandning och hudkontakt 

 

Brand/Explosion 

Brand kan ge upphov till giftig rök samt kraftig 

luktstörning. 

 

Utsläpp 

Mängderna hanteras är minimerade, vilket 

innebär att riskområdet begränsas till Ovakos 

område. 

 

Eldningsolja 1 
Eldningsolja 1 - Miljöfarlig 

 

Brand 

Brand kan ge upphov till giftig rök samt kraftig 

luktstörning. 

 

Utsläpp 

Ett utsläpp kan nå och skada Svartälven 

nedströms Ovakos område. Vid eventuell 

händelse finns utrustning för att begränsa och 

samla upp läckage. 

 

Oxygen, syrgas 
Oxygen - Oxiderande 

 

Brand 

Koncentrerad oxygen är brandunderhållande 

och påskyndar ett eventuellt brandförlopp. 

Brand kan ge upphov till giftig rök samt kraftig 

luktstörning. 

 

Utsläpp 

Mängderna hanteras är minimerade, vilket 

innebär att riskområdet begränsas till Ovakos 

område. 

 

Acetylen 
Acetylen - Extremt brandfarlig gas 

 

Brand/Explosion 

Brand kan ge upphov till giftig rök samt kraftig 

luktstörning. 

 

Utsläpp 

Mängderna hanteras är minimerade, vilket 

innebär att riskområdet begränsas till Ovakos 

område. 

 

 

Diesel 
Diesel - Miljöfarlig 

 

Brand 

Brand kan ge upphov till giftig rök samt kraftig 

luktstörning. 

 

Utsläpp 

Ett utsläpp kan nå och skada Svartälven 

nedströms Ovakos område. Vid eventuell 

händelse finns utrustning för att begränsa och 

samla upp läckage. 
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Varför får du denna information? 
 

Ovako i Hällefors omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lag kallas också Sevesolagen. Syftet med Sevesolagen är att 

åtgärder ska vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga 

ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Informationen har tagits fram 

och bekostats av Ovako. Information till allmänheten ges av Hällefors kommun, via hemsida och vid 

behov utskick. 

 

Tillsyn enligt Sevesolagen görs årligen av Länsstyrelsen i Örebro län. När denna information togs 

fram var den senaste tillsynen genomförd 7 november 2019. 

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du 

vill ha mer information  
 
Ovako Hellefors AB  Hemsida: www.ovako.com  

Adress: Saxhyttevägen 2, Hällefors Telefon nummer 0591-60000 (växel) 

 

http://www.ovako.com/

