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Så får du veta att en 
olycka har inträffat
Om en allvarlig olycka med farliga ämnen 
inträffar får du veta det på flera olika sätt. 
Ett sätt är via utomhussignalen ”Viktigt med-
delande”. Ett annat sätt är informations- eller 
varningsmeddelande som sänds ut via TV eller 
i radio.

Så här gör du när du hör signalen
Utomhussignalen ”Viktigt meddelande” består
av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders 
paus emellan. Signalen upprepas under minst 
två minuter.

När du hör signalen gör följande:

Gå inomhus.
Stäng dörrar, fönster och ventilation.
Lyssna på radio och TV.

Utomhussignalen ”Viktigt medelande” provas 
varje kvartal. Det sker klockan 15:00 första helg-
fria måndagen i månaderna mars, juni, septem-
ber och december.

Om du hamnar i rök eller gas-
moln...
Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som 
kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation 
i halsen och hosta.

Tänk på vindriktningen! Sök dig bort 
från olyckan. Gå från vindriktningen. 

Du kan göra ett tillfälligt ”flyktfilter” 
genom att andas genom en fuktad 
trasa.
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Mer information hittar du på: 

Räddningstjänsten 
Östra Götaland 

www.rtog.se 
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I Linköping finns ett företag som 
hanterar en större mängd farliga 
ämnen.

Saab AB

Farliga ämnen

Krom(VI)trioxid  - Giftig, frätande, oxiderande och miljöfarlig.
Cyanider – Kan utveckla giftig gas vid kontakt med vatten.

Brand

En brand kan avge rök som innehåller giftiga ämnen och är 
farlig att inandas. Enligt de riskanalyser som Saab utfört når 
inte skadliga koncentrationer av rök några bostadsområden, 
även om röken kan uppfattas som irriterande.

Utsläpp

Ett utsläpp kan nå mark och vattendrag och skada miljön.
En felblandning med cyanider drabbar enligt Saabs risk-
analys inte allmänheten, utan riskområdet är inom Saabs 
industriområde. 
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