
Om det skulle hända en olycka

1. Gaslarmet till allmänheten ges genom larmsignalen viktigt 
meddelande till allmänheten via VMA-tyfoner.
2. Om du hör larmet, eller känner en stark stickande gaslukt, gå 
genast in. Stäng alla fönster, dörrar, ventiler och fläktar. Stäng 
även dörrarna mellan rummen. Har du ett utrymme utan föns-
ter och ventiler högt upp i huset, förflytta dig dit.
3. Gasen följer med vinden gå därför vinkelrätt mot vindrikt-
ningen för att komma ur ett gasmoln. Finns det en vimpel eller 
flagga i närheten ser du åt vilket håll det blåser. Röken från 
skorstenar följer också vinden. Vid Nordic Paper finns en vimpel 
som visar vindriktningen.
4. Lyssna på Sveriges Radios sändningar eller titta på Sveriges 
Television. 
5. Gå inte ut förrän du hör signalen som betyder ”faran över”. 
Det är en obruten signal som varar minst 30 sekunder. 
6. Sök läkare om du besväras av bestående hosta eller sveda i 
näsa och hals.

FAKTA: VMA-SIGNAL

VMA-signalen består av 7 sekunder långa 
ljudstötar med 14 sekunders paus. Den ljuder 
under minst 2 minuter. Vid signal, slå på 
Sveriges Radios sändningar eller titta på 
Sveriges Television. 

När faran upphör sänds signalen “faran över” 
i en 30 sekunder lång sammanhållande signal. 

Ett oavsiktligt gasutsläpp kan ha ägt rum 
på Nordic Paper när du hör den här 
larmsignalen.

VMA-larm provkörs en gång varje
månad. Nordic Paper har internt 
gaslarm som kan testas i 
samband med VMA 
var tredje månad.

   För att ta fram pappersmassa krävs ett antal kemi-
kalier som gör att bruket är Sevesoklassade. De tre 
kemikalierna är svaveldioxid, eldningsolja och gasol.
Svaveldioxid kan vid höga koncentrationer orsaka irri-
tation och sveda i luftvägarna, samt att den innehåller 
frätande ämnen. Astmatiska personer kan få irritation i 
luftvägarna även vid låga koncentrationer. Eldningsolja 
används för att producera ånga och oljan i sig är cance-
rogen och farlig för vattenmiljön. Gasol, som används 
för att torka pappret är brandfarligt. 

SÄKERHETSBESTÄMMELSER
   Bolaget befinner sig på den lägre kravnivån beroende 
på de kvantiteter som hanteras av de olika kemikalier-
na.

   Flera av produkterna transporteras även utanför 
industriområdet. De hanteras enligt mycket stränga 
säkerhetsbestämmelser och risken för att en olycka ska 
inträffa är liten. 
   Om något trots alla försiktighetsåtgärder skulle hända 
och ett oavsiktligt utsläpp av gas skulle ske är det viktigt 
att du känner till hur du ska skydda dig.

SAMARBETE
   Vid ett gasutsläpp av gasen svaveldioxid är det främst 
vindförhållandena som avgör var det är störst fara att 
vistas och eventuell hälsorisk kan förekomma.
   Skulle gas spridas utanför bruket finns en räddnings-
plan för hur bruket, räddningstjänsten, polisen, sjukhus 
med flera ska samarbeta för hur minsta möjliga skada 

ska uppstå. Mer information om det finns på:https://
saffle.se/kommun-och-politik/trygghet-och-sakerhet/
krisberedskap.html

VÅRT SÄKERHETSARBETE
    Nordic Paper omfattas av lagen (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Nordic Paper är skyldig att 
utföra riskanalyser tillsammans med leverantörer och 
andra experter på området för att aktivt arbeta med 
och bygga bort risker. 
   Nordic Paper har en detaljerad räddningsplan som 
beskriver hur samhällets olika resurser samverkar och 
hur allmänheten och närliggande verksamheter var-
nas då en allvarlig olycka inträffar. Nordic Paper har 

ett omfattande och nära samarbete med kommunens 
Räddningstjänst. 
   Länsstyrelsen utövar Sevesotillsyn vartannat år på 
området och för verksamheten. Utöver det har Säffle 
kommun en krisledningsplan. För mer information om 
den, kontakta Räddningstjänsten. 
   Senaste tillsynsbesöket hos Nordic Paper utfördes av 
Länsstyrelsen den 2/12 2019.

   Vill du ha ytterligare information, kontakta fabriks-
chef, processingenjör med miljöinriktning på Nordic 
Paper Seffle AB. Medier kan kontakta kommunika-
tionsdirektör på Nordic Paper. Samtliga nås via växel-
nummer 0550-34500.

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN VID GASOLYCKA
Nordic Paper i Säffle är ett massa- och pappersbruk som 
tillverkar det som kallas Natural Greaseproofpapper. Pappret 
är ett återvinningsbart och miljövänligt papper som främst 
används inom livsmedelsindustrin, bland annat till muffins-
formar, bakplåtspapper och andra livsmedelsförpackningar.


