
Linköpings kommun och rädd-
ningstjänsten arbetar stän-
digt med att göra livet 

säkrare för dig som bor och 
verkar i Linköping. Rädd-
ningstjänsten ansvarar 
bland annat för tillsyn, 
rådgivning, insatsplane-
ring och övningar gente-
mot de företag i Linköping 
som har en hantering av far-
liga ämnen och som kan utgöra 
stora risker för omgivningen om 
en allvarlig olycka skulle inträffa. 

För att alltid vara beredda övar 
räddningstjänsten och företag till-
sammans. Räddningstjänsten gör 
även regelbundna översyner och 
utveckling sker av både bered-
skapsplaner och den utrustning 
som behövs för att kunna hante-
ra eventuella olyckor. Samverkan 
och samarbete med andra organi-

I Linköpings kommun finns det ett antal 
företag som hanterar kemikalier i olika 
omfattning. Saab AB i Tannefors indu-

striområde gör det i sådan utsträckning att 
de omfattas av särskilda säkerhetsbestäm-
melser, den så kallade Sevesolagen. 

För att du ska få kunskap om hur du ska 
agera vid en olycka av något slag inom 
Saabs verksamhet, skickar vi ut denna fol-
der. Den skickas alltså ut för att öka din 
säkerhet och trygghet. Det är viktigt att 
du läser igenom den noga och sparar den 
hemma på en lättåtkomlig plats. En del av 
foldern kan du riva av och sätta upp på an-
slagstavlan, eller annan plats som du ofta 
tittar på, så att du vet vad du ska göra om 
en olycka skulle inträffa.

I foldern hittar du information om den del 
inom Saabs verksamhet som bedöms vara 
riskfylld. Det finns även information om vil-
ka ämnen Saab hanterar och vad som hän-
der med dessa ämnen vid en brand eller ett 
utsläpp. På så sätt vet du hur du kan skydda 
dig om olyckan är framme.

Mer information finns på vår hemsida 
www.rtog.se. Du är också välkommen att 
ringa oss på telefon 010 – 480 40 00 eller 
kontakta Saab. De är experter på just sin 
anläggning.

/Räddningstjänsten Östra Götaland

Enligt speciell lagstiftning är kommunen skyldig att informera 
allmänheten om vilka risker som finns för olyckor och hur 
man skyddar sig vid en eventuell olycka. Denna information 
ska du få minst vart femte år. Tillsammans med företagen och 
kommunen ger räddningstjänsten därför ut denna folder.
Lagarna som speciellt reglerar åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är SFS 
1999:381, SFS 1999:382 och Statens Räddningsverks före-
skrifter SRVFS 2005:2. Räddningstjänsten Östra Götaland ge-
nomför tillsammans med andra myndigheter kontroller av att 
dessa säkerhetsbestämmelser följs.

Saab AB 
Bröderna Ugglas gata, 
581 88 Linköping
Tel: 013 – 18 00 00
Kontaktpersoner:
miljöfunktionen eller 
kommunikationsavdelningen

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Tel: 013 – 20 60 00

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping
Tel: 010-480 40 00 

Kommunen och räddningstjänsten arbetar för 
att allvarliga olyckor ska undvikas.
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sationer såsom sjukvård, polis och 
statliga myndigheter sker också. 

Det görs med andra ord stora 
insatser för att minimera 

risken för olyckor samti-
digt som vi är förberedda 
om olyckan ändå skulle 
vara framme.

Räddningstjänsten har enligt 
lag en skyldighet att upp-

rätta planer för räddningsinsatser 
för företag som hanterar farliga 
ämnen. Dessa planer ska revi-
deras vid behov och övas minst 
vart tredje år. Planerna finns på 
räddningstjänstens hemsida, www.
rtog.se. Om det ändå inträffar 
en olycka står räddningstjäns-
ten beredd att tillsammans med 
företagets egna resurser skydda 
omgivningen från olyckan. I din 
kommun heter vi Räddningstjäns-
ten Östra Götaland.

Varför har du fått den här 
foldern?
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Är du beredd?
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www.rtog.se 

Räddningstjänsten Östra Götaland


