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Får vi störa en stund med 
viktig information? 
 
Information om Björneborg Steels verksamhet – risker, 

säkerhetsarbete och hur allmänheten ska agera i händelse av 

en olycka 
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Säkerhet och trygghet för alla 
I vår produktionsprocess hanterar vi stora mängder brandfarliga ämnen 

såsom gasol, naturgas och syrgas. Då hanteringen är omfattande skulle en 

olycka (exempelvis brand, explosion eller utsläpp av farliga ämnen) kunna få 

konsekvenser även för allmänheten. 

 

För att förebygga olyckor har vi ett säkerhetsarbete med både tekniska och 

organisatoriska säkerhetsåtgärder (exempelvis förebyggande underhåll och 

kontroll, larmanordningar, invallningar, utbildning av personal, övningar och 

övervakning av kritiska moment i processen). 

 

I syfte att säkerställa att vårt säkerhetsarbete är aktuellt och fungerar 

genomförs kontroller och tillsyn både internt (av egen personal) och externt 

(av Länsstyrelsen och Bergslagens Räddningstjänst). 

 

Vår verksamhet styrs av lagstiftning och föreskrifter för skydd mot olyckor och 

begränsning av följder av en allvarlig kemikalieolycka. Anläggningen är en 

Sevesoanläggning och omfattas av den högre kravnivån för en sådan. Den 

högre kravnivån innebär bland annat att verksamheten tillståndsprövas, 

redogör för säkerhetsarbetet i en säkerhetsrapport, har en intern plan för 

räddningsinsatser och samråder med räddningstjänsten om insatsplan. 
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Om olyckan inträffar 
 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten 

Om en olycka inträffar som berör allmänheten meddelas detta genom 

VMA-larm (populärt kallad Hesa Fredrik). Signalen består av upprepade 

ljudstötar, 7 sekunder långa med 14 sekunders uppehåll. 

 

      

7 s TUT 14 s paus 7 s TUT 14 s paus 7 s TUT 
 

 

Ta alltid ett larm på allvar! 

 

När signalen ljuder vidtag omedelbart följande åtgärder: 

1. Sök skydd inomhus 

2. Stäng dörrar, fönster och ventiler 

3. Lyssna på radion för information, främst Sveriges Radio P4 – lokalradio. 

Möjlighet kan även finnas att få information via TV eller text-TV sid. 599. 

 

Vid brand eller att ett gasutsläpp inträffat: 

Kontrollera vindriktningen genom att titta på 

en flagga eller vimpel i närheten. Ta dig bort 

från röken genom att gå vinkelrätt mot vinden 

(se bild). Stanna inomhus tills du får hjälp 

eller att faran bedömts som över. 

 

Följ information via radio 

Information om vad som inträffat får du i första hand via Sveriges Radio P4. 

Efter ett VMA-larm kommer fortlöpande information från räddningstjänstens 

räddningsledare. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. 

 

Faran över 

Stanna inomhus och ta del av information tills faran är över. En lång 

sammanhängande ljudsignal hörs när faran är över. 

 

 

Vindriktning 

30 s lång sammanhängande signal 



 

   
 

Juni 2020 

 

Björneborg Steel AB, Kristinehamnsvägen 2 SE-680 71 Björneborg Sweden, Tel: +46 550 25100, www.bjorneborgsteel.com 

 

 

 

Ytterligare information 
 

Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss. 

 

Björneborg Steel AB 

Tel. 0550-251 00 

Kristinehamnsvägen 2 

680 71 Björneborg 

 

Du kan också inhämta information via Bergslagens Räddningstjänst, 

www.brt.se. Klickar du dig vidare hittar du allmän information om 

räddningstjänsten och specifik information om Sevesoanläggningar. 

http://www.brt.se/

