
Så här gör du
om larmet går

Väl förberedda
Om det händer en mindre olycka larmas i första hand en 

räddningsstyrka från Hammarö. Finns det behov av förstärk-

ning kallas ytterligare styrkor in från Karlstadsregionen. För att 

detta ska fungera genomför regionen regelbundna planeringar 

och samövningar.

Extraordinära händelser
Om det inträffar en ”extraordinär händelse”, d v s en händelse 

som påverkar vårt samhälle på ett påtagligt sätt, kommer hela 

Karlstadsregionen att samverka. Denna insats leds då av en 

krisledningsnämnd som är gemensam för hela regionen.

Information om verksamheten vid  
Stora Enso Skoghalls Bruk

Risker, säkerhetsarbete och  
allmänhetens agerande

Till boende i Hammarö kommun

Spara  
denna folder

Kontakta oss om du vill ha mer information

Hammarö kommun
Box 26
663 21 SKOGHALL
tel 054-51 50 00
hammaro.se

Räddningstjänsten Karlstadsregionen
Räddningscenter, Sandbäcken
653 40 KARLSTAD
tel 054-540 28 80
raddningkarlstad.se

Ta ett larm på allvar
En viktig insats är att i förväg informera alla boende och  

verksamma i kommunen om riskerna vid Stora Enso  

Skoghalls Bruk. De risker som identi-

fierats och de ämnen 

som hanteras vid Stora  

Enso Skoghalls Bruk 

finns presenterade i  

denna broschyr.

Räddningstjänsten  
Karlstadsregionen:

•	 Medverkar till ett tryggt och säkert 
samhälle i kommunerna Forshaga, 
Grums, Hammarö, Karlstad, Kil 
och Munkfors.

•	 Arbetar förebyggande så att san-
nolikheten för och konsekvenser-
na av en olycka ska minska.

•	 Har elva räddningsstyrkor med ett 
sextiotal personer i ständig jour 
och beredskap.

•	 Har en hög kompetens och stor  
erfarenhet av risker och säkerhet.

Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Station Hammarö

Rustade och beredda om något skulle hända
Räddningstjänsten Karlstadsregionen har löpande kontakt med Stora Enso Skoghalls Bruk  
och diskuterar säkerhetsarbete med inriktning på att förhindra att någon olycka ska inträffa.  
Skulle det trots alla ansträngningar inträffa en brand eller ett kemikalieutsläpp så har Räddnings-
tjänsten Karlstadsregionen en plan för räddningsinsatser och är rustad för både stora och små 
insatser genom organiserade och tränade räddningsstyrkor.

Lagen om allvarliga kemikalieolyckor
Det finns en lag (SFS 1999:381) om krav på åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-

olyckor för verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemiska produkter. Stora Enso Skoghalls Bruk omfattas 

av lagstiftningen och har upprättat en säkerhetsrapport som beskriver verksamhetens säkerhetsarbete. Den senaste 

säkerhetsrapporten lämnades till Länsstyrelsen Värmland 2010 och uppdateras minst vart 5:e år.

Som verksamhetsutövare har Stora Enso Skoghalls Bruk skyldighet att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. 

Om en allvarlig kemikalieolycka inträffar, är bolaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. 

Företaget har skyldighet att samverka med den kommunala räddningstjänsten.  

Kommunen ansvarar för att allmänheten informeras om säkerhetsåtgärder och  

förfarande vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Denna folder har tagits fram av Hammarö kommun och Räddningstjänsten  

Karlstadsregionen i samarbete med Stora Enso Skoghalls Bruk. Foldern innehåller 

information i enlighet med de krav som ställs i lagstiftningen. 
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Ta alltid ett

larm 
på allvar

Stora Enso Skoghalls Bruk
Box 501
663 29 SKOGHALL
tel 01046-500 00
storaenso.com/skoghall



Verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter. All personal 

och alla entreprenörer utbildas regelbundet om riskerna och 

ansvaret för hälsa, säkerhet och miljö i det dagliga arbetet.  

Övningar enligt företagets räddningsplan genomförs regelbun-

det såväl inom företaget som tillsammans med bland annat 

räddningstjänsten. Anläggningen är utrustad med både gas-

larm och brandlarm för att snabbt upptäcka risk för olycka och 

kunna larma räddningstjänsten. 

Stora Enso Skoghalls Bruk satsar på

säkerhet och trygghet för alla
Vid Stora Enso Skoghalls Bruk sätter man säkerheten och respekten för miljön i första rummet, för  
anställda, kunder, besökare och allmänheten. Dock kan det inträffa incidenter och olyckor. Genom  
kunskap, planering och övning ska en incident eller olycka inte behöva bli en allvarlig händelse.

De allvarliga kemikalieolyckor som skulle kunna inträffa  

bedöms inte innebära någon direkt fara för allmänheten.  

De olyckor som skulle kunna inträffa är att människor inom 

fabriksområdet exponeras för gaserna ammoniak eller svavel-

väte eller att en olycka med brandfarligt terpentin medverkar 

till en explosion. Sannolikheten för att någon av dessa olycks-

händelser ska inträffa bedöms vara liten.

Ämnen som kan vara inblandade i en allvarlig kemikalieolycka vid Stora Enso Skoghalls Bruk:

Ämne Giftigt Brandfarligt Miljöfarligt Frätande Hälsoskadligt

Ammoniak X X X X

Svavelväte X X X

Terpentin X X X

Stora Enso Skoghalls Bruk
Stora Enso Skoghalls Bruk är en av världens största 

tillverkare av livsmedelskartong. Där utvecklas och  

produceras vätskekartong till förpackningar för bland  

annat juice och mjölk, samt kartong till förpackningar  

för torra livsmedel.

Stora Enso Skoghalls Bruk är ett integrerat kartongbruk 

där en stor del av den massa som används vid kartong-

framställningen tillverkas på plats. I tillverkningsprocessen 

används ved, kemikalier och bioenergi. Biprodukterna 

terpentin och tallolja säljs.

Stora Enso Skoghalls Bruk har sammanlagt omkring 800 

anställda och omsätter omkring 5,5 miljarder kronor.

Lär dig förstå larmens innebörd
Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten.  
Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande  
till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor.

Larmet går
VMA-signalen består av en 7 sekunder lång 

ton och följs av 14 sekunders tystnad. Detta 

upprepas under minst 2 minuter.

 

Faran över
När faran upphört ljuder faran-översignalen, 

som är en 30 sekunder lång sammanhäng-

ande signal.

Sök skydd inomhus. 
Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus  

än utomhus.

Ett gasmoln eller brandrök följer vindriktningen. Titta efter en 

flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. 

Ta dig bort från gasmolnet genom att gå vinkelrätt mot vinden.

Så här gör du om larmet går

När du hör VMA-signalen

Stäng alla dörrar och fönster.

Lyssna på Sveriges Radio P4 Värmland för vidare information.

Ta del av information om händelseförloppet på www.krisinformation.se  
och www.hammaro.se.

Ring Sveriges kristelefonnummer 113 13.

Sök information på SVT Text sidan 599.

Håll dig informerad
Vid VMA-signal sänds ett varningsmeddelande i radio och TV. Räddningsledaren ger 
därefter fortlöpande information om händelsen via i första hand Sveriges Radio P4 
Värmland. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger.

1

2

3
7 sek

14 sek
7 sek

30 sek

Test av signal
Varje kvartal provas VMA-signalen. Detta sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni,  

september och december. Det interna fabrikslarmet på Stora Enso Skoghalls Bruk testas varje helgfri  

måndag klockan 12.00 - 12.05.

Slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.


