
Norrköpings kommun och rädd-
ningstjänsten arbetar ständigt 
med att göra livet säkrare för 

dig som bor och verkar i Norrkö-
ping. Räddningstjänsten ansvarar 
bland annat för tillsyn, rådgiv-
ning, insatsplanering och öv-
ningar gentemot de företag i 
Norrköping som har en hante-
ring av farliga ämnen och som 
utgör stora risker för omgivningen 
om en allvarlig olycka skulle inträffa. 

För att alltid vara beredda övar rädd-
ningstjänsten och företagen tillsammans. 
Räddningstjänsten gör även regelbundna 
översyner och utveckling sker av både be-
redskapsplaner och den utrustning som 
behövs för att kunna hantera eventuella 
olyckor. Samverkan och samarbete med 

Flera företag i kommunen hanterar farliga ämnen 
in sin produktion och omgärdas därför av omfat-
tande säkerhetsbestämmelser. Vid en olycka kan 

dessa ämnen vara skadliga för dig och naturen. För att 
du ska få kunskap om hur du ska agera vid en olycka av 
något slag skickar vi ut denna folder. Den görs alltså för 
din säkerhet och trygghets skull.

Det är därför 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 anslagstavlan, 
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 de företag i kom-
munen som har verksamhet som bedöms vara de mest 
riskfyllda. Under varje företags namn finns information 
om vilka ämnen man hanterar och vad som händer 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 något av de företag som nämns i 
foldern. De är experter på just sina anläggningar.

/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 

föreskrifter SRVFS 2005:2. Räddningstjänsten Östra Götaland genomför tillsammans 

med andra myndigheter kontroller av att dessa säkerhetsbestämmelser följs.

BillerudKorsnäs Skärblacka AB
Bergslagsvägen 46, Skärblacka
Tel: 011 – 24 53 00
Kontaktperson:
Roger Adolfsson, brand- och säkerhetschef

Candor Sweden AB
Spårgatan 11, Norrköping
Tel: 011 – 21 75 00
Kontaktperson:
Mikael Ringdahl, säkerhetsansvarig 

Styron Sverige AB
Ramshällsvägen 2, Norrköping
Tel: 011 – 24 51 00
Kontaktperson:
Frida Nilson, miljöansvarig 

Lantmännen Agroetanol AB
Hanholmsvägen 69, Norrköping
Tel: 010 – 556 01 50
Kontaktperson:
Anders Romlin, säkerhetsansvarig

Lantmännen Foder Kimstad 
Askvägen 5, Kimstad
Tel: 010 – 556 15 47
Kontaktperson:
Susanne Moberg, arbetsledare

Nordic Storage AB
Pampushamnen, Norrköping
Tel: 0491 – 154 52
Kontaktperson:
Jonas Silverhamn, depåchef

Preem AB
Hanholmsvägen 91, Pampushamnen
Norrköping. Tel: 010 – 450 19 53
Kontaktperson:
Jan-Åke Sjödin, depåchef

Norrköpings Hamn och Stuveri AB
Ramshälls Bergrumsanläggning
Stuvaregränd, Norrköping
Tel: 011 – 25 06 00
Kontaktperson:
Raymond Axelsson, teknisk chef

Norrköpings Hamn och Stuveri AB
Ramshälls Bergrumsanläggning
Stuvaregränd, Norrköping
Tel: 011 – 25 06 00
Kontaktperson:
Raymond Axelsson, teknisk chef 

Norrköpings kommun
601 81 Norrköping
Tel: 011 – 15 00 00

Scandinavian Tank Storage AB
Pampushamnen, Norrköping
Tel: 031 – 769 00 00
Kontaktperson:
Jonas Engelbrektsson, depåchef

Svensk Petroleum Förvaltning AB
Pampushamnen, Norrköping
Tel: 010 – 450 19 53
Kontaktperson:
Jan-Åke Sjödin, depåchef

Svenska Statoil Fuel & Retail AB
Pampushamnen, Norrköping
Tel: 070 675 71 69 
Kontaktperson: 
Anders Stendahl, depåchef

Tekniska Verken i Linköping AB
Pampushamnen, Norrköping
Tel: 013 – 20 80 00
Kontaktperson:
Thomas Kallander, depåchef

Yara AB
Kommendantvägen 12, Norrköping
Tel: 011 – 28 51 00
Kontaktperson:
Bertil Wilhelmsson, HMS-ansvarig

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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andra organisationer såsom sjukvård, polis 
och statliga myndigheter sker också. Det 
görs med andra ord stora insatser för att 

minimera risken för olyckor samtidigt 
som vi är förberedda om olyckan 

ändå skulle vara framme.

Räddningstjänsten har enligt 
lag en skyldighet att upprätta 

planer för räddningsinsatser för 
företagen som berörs i denna fol-

der. Dessa planer ska revideras vid be-
hov och övas minst vart tredje år. Planer-
na finns på räddningstjänstens hemsida, 
www.rtog.se. Om det ändå inträffar en 
olycka står räddningstjänsten beredd att 
tillsammans med företagens egna resur-
ser skydda omgivningen från olyckan. I 
din kommun heter vi Räddningstjänsten 
Östra Götaland.

Varför har du fått den här foldern?
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Är du beredd?

Fo
to

: M
as

oo
d 

K
ha

tib
i

www.rtog.se 

Räddningstjänsten Östra Götaland


