Farliga ämnen
Flygfotogen och Gasolja – Brandfarlig, hälsoskadlig och miljöfarlig
vätska.

Händelö

Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.
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11 Scandinavian Tank Storage AB

12

Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

12 Tekniska Verken i Linköping AB
Farliga ämnen
Eldningsolja – Brandfarlig, hälsoskadlig och miljöfarlig vätska.
Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.
Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

13 Preem AB
Farliga ämnen
Etanol – Mycket brandfarlig vätska.
Bensin – Mycket brandfarlig, giftig och miljöfarlig vätska.
Eldningsolja och diesel – Brandfarlig, hälsoskadlig och miljöfarlig
vätska.
Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.
Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

10

14 Svensk Petroleum Förvaltning AB

Skärblacka

Explosion
Ett utsläpp av butadien eller förångad akrylnitril kan ge upphov till
en explosion eller kraftig brand.
Brand
En brand kan avge rök som innehåller giftiga ämnen och är farlig
att inandas.

19 Norrköpings Hamn och Stuveri AB
Farliga ämnen
Flygfotogen och gasolja – Brandfarlig, hälsoskadlig och miljöfarlig
vätska.
Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.
Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Motala ström och Bråviken och skada miljön.

10 Yara AB
Farliga ämnen
Kvävegödselmedel – Avger giftig gas (nitrösa gaser) vid
upphettning.

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.

11 Candor Sweden AB

mars, juni, september och december.

Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

Farliga ämnen
Krom(VI)trioxid – Giftig, frätande, oxiderande och miljöfarlig.
Syror och baser – Olika frätande ämnen.

Farliga ämnen
Etanol – Mycket brandfarlig vätska.
Bensin – Mycket brandfarlig, giftig och miljöfarlig vätska.
Eldningsolja och diesel – Brandfarlig, hälsoskadlig och miljöfarlig
vätska.

Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

16 Nordic Storage AB
12

Gasutsläpp
Ett utsläpp av butadien eller förångad akrylnitril kan vara giftig att
inandas.

Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.

Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.

13

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

Utomhussignalen ”Viktigt medelande” provas varje kvartal.

15 Statoil Fuel & Retail AB

Kimstad

Farliga ämnen
Akrylnitril – Mycket brandfarlig, giftig och miljöfarlig vätska.
Butadien – Extremt brandfarlig och giftig gas.
Styren – Brandfarlig vätska som spontant kan leda till häftig
reaktion.

Så får du veta att en
olycka har inträffat

Brand
En brand kan upphetta gödningsmedel som då avger giftig gas.

Farliga ämnen
Bensin – Mycket brandfarlig, giftig och miljöfarlig vätska.

11

18 Styron Sverige AB

OBS! Riv av och spara.

Norrköping

Företag i Norrköping som hanterar stora
mängder farliga ämnen

Farliga ämnen
Gasolja – Brandfarlig, hälsoskadlig och miljöfarlig vätska.
Brand
En brand kan avge kraftig rök som är farlig att inandas.
Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

17 Lantmännen Agroetanol AB
Farliga ämnen
Etanol – Mycket brandfarlig vätska.
Gasol – Extremt brandfarlig gas.
Ammoniak – giftig och frätande gas.
Explosion
Ett utsläpp av gasol eller etanolångor kan ge upphov till en
explosion eller kraftig brand.
Läckage
Ett läckage av ammoniak kan påverka personer i närheten, främst
inom Agroetanols fabriksområde. Ett utsläpp av etanol kan nå
Lindökanalen och Bråviken och skada miljön.

Brand
En brand kan avge rök som är hälsoskadlig.
Utsläpp
Ett utsläpp kan nå mark och vattendrag och skada vattenlevande
djur och växter.

12 BillerudKorsnäs Skärblacka AB
Farliga ämnen
Svaveldioxid – Giftig gas.
Syrgas – Frätande och brandunderstödjande gas.
Gasol – Extremt brandfarlig gas.
Natriumklorat – Vätska som kan vara explosiv och giftig.
Gasutsläpp
Ett utsläpp av svaveldioxid kan vara giftigt att inandas.
Explosion
Ett utsläpp av gasol kan vid antändning ge upphov till en
explosion eller kraftig brand.

Det sker klockan 15:00 första helgfria måndagen i månaderna

Om du hamnar i rök eller gasmoln...
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.

13 Lantmännen foder Kimstad
Farliga ämnen
Olika miljöfarliga ämnen i fast och granulat form.
Olika fasta ämnen som är giftiga vid upphettning.
Brand
En brand kan hetta upp de olika ämnena som då avger giftig gas.
Utsläpp
Ett utsläpp kan nå Motala ström och skada miljön.

Mer information hittar du på:
Räddningstjänsten
Östra Götaland

www.rtog.se
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