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Säkerhet och risker
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Höganäskoncernen är världsledande inom metallpulverbranschen för både tillverkning av pulver och utveckling av nya produkter och applikationer. I sin produktion
använder Höganäs Sweden AB material som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, som handlar om att förebygga och begränsa följderna av kemikalieolyckor.
Höganäs jobbar kontinuerligt med att minska påverkan på omgivningen och förebygga olyckor. Med denna broschyr vill vi göra dig som granne medveten om att
det kan uppstå situationer där du själv kan behöva vidta åtgärder. I broschyren
hittar du information om vilka kemikalierisker som finns och vad som kan vara bra
att veta ”om larmet går”.

Seveso-lagstiftningen och Höganäs Sweden AB
I Sverige finns lagstiftning om allvarliga kemikalieolyckor
baserat på det så kallade ”Seveso II-direktivet”, som
antagits av Europeiska Unionens Råd. Direktivet är
inarbetat i svensk lag (SFS 1999:381) och förordning
(SFS 1999:382) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Centrallaboratoriet

Järnpulvertillverkningen inom Höganäs industriområde
omfattas av Seveso-lagstiftnings högre kravnivå. Denna
broschyr finns därför tillgänglig på www.hoganas. com/
seveso. Detta för att allmänheten ska veta vilka säkerhetsåtgärder som bör vidtas och hur man agerar vid en olycka.

I anslutning till invallningen, i västra delen av produktionsområdet, finns en anläggning placerad för tillverkning och
lagring av vätgas. Vätgasen produceras genom omvandling
av naturgas. Både natur- och vätgas omfattas av Sevesolagstiftningen. Anläggningen är inhägnad och finns på ett
betryggande avstånd från gång- och cykelvägen utmed
kusten. Vid en brand eller explosion kommer området
troligtvis att spärras av och allmänheten uppmanas därför
att inte närma sig anläggningen vid brand. Inom hamnen
hanteras inga kemikalier som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Kommunen ansvarar för att allmänheten informeras om
säkerhetsåtgärder och förfarande vid en allvarlig kemikalieolycka varför denna broschyr även finns tillgänglig på
kommunens hemsida www.hoganas.se.

Fabriksområdet
Inom fabrikerna hanteras ett flertal kemikalier som
omfattas av Seveso-lagstiftningen. De flesta hanteras i
små mängder (acetylen till svetsaggregat, gasol till truckar
o.d.) och bedöms inte utgöra en fara för allmänheten.
De material som hanteras i större mängder är framförallt
råmaterial såsom koppar- och nickelpulver. Materialen är
främst klassade som farliga för miljön och bedöms inte
utgöra någon direkt fara för allmänheten.
Vid en större brand kan det däremot bildas ångor som
är farliga att andas in, varför allmänheten uppmanas följa
räddningstjänstens råd och hålla sig inomhus och stänga
dörrar och fönster.

Inom laboratoriet hanteras kemikalier som omfattas av
Seveso-lagstiftningen. De används dock i väldigt små
mängder och bedöms inte utgöra en fara för allmänheten.

Invallningen & hamnen

Viktigt meddelande
Vid svåra olyckor som hotar människa eller miljö, kommer
allmänheten att varnas. För att snabbt nå många människor
använder räddningsledaren varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Systemet
består dels av meddelande i lokalradion,103.2 MHz och på
SVT, dels av signalen ”Viktigt meddelande”, se informationsruta nedan. Den pågår under minst två minuter. Signalen
”Faran över” är en lång signal som pågår i 30-40 sekunder.

sidan 599. Ljudsändare testas klockan 15.00 första helgfria
måndagen i mars, juni, september och december.

Inomhus
Varning sker genom att radio och TV bryter sina sändningar
för ett ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Detta meddelande kan föregås av en utomhussignal.

När larmet går?

Utomhus
Varning sker genom att signalen ”Viktigt meddelande” ljuder.
Signalen sänds med ljudsändare, som finns på strategiska
platser. Ljudsändare finns i orter med särskilda risker. Efter
signalen följer information i radio eller TV samt SVT Text-TV

Följ räddningstjänstens rekommendationer. Vistas inte
utomhus. Vid kraftig rökutveckling, stäng och täta dörrar,
fönster och ventilation. Håll dig ajour med händelseförloppet
via internet, radio och TV.

Signalen:
Viktigt meddelande

I nödsituation:
Ring 112
Den som larmar skal vara beredd att
svara på SOS-operatörens frågor.

7 sek

7 sek
14 sek

7 sek
14 sek

Signalen varnar i 2 min

Vid allvarlig olycka
• Gå inomhus

• Stäng fönster, dörrar och ventilation
Minst 30 sek
Faran över

Räddningstjänsten ger information
genom riksradion eller lokalradion.

• Följ händelseförloppet via:
- riksradion eller lokalradion
		(103,2 MHz)

- TV eller SVT Text-TV sid 599
- internet (hd.se, hoganas.com,
		hoganas.se)

112

