Information till allmänheten
Inledning
AGA Gas anläggning ligger på Svartöns industriområde, SSAB Luleå. Här tillverkas syrgas, kvävgas samt
argon. Fabriken drivs kontinuerligt med personal.
De producerade gaserna levereras till omgivande industrier via rörledning samt lagerhålls i cisterner.
Leveranser sker med bil och järnväg till andra kunder.
Verksamheten är en anläggning på högre kravnivån enligt sevesolagen och har därmed skyldighet att
förebygga och hantera och begränsa följderna av en allvarlig olycka. En säkerhetsrapport finns inlämnad
och ett handlingsprogram finns upprättat.
Risker vid hantering
I verksamheten hanterar företaget:
Trivialnamn
Benämning
Syrgas
Oxygen
Kvävgas

Nitrogen

Argon

Argon

Faroklassificering
Farlighetsklass 2.1
UN 1072
H270
Farlighetsklass 2.1
UN 1066
H280
Farlighetsklass 2.1
UN 1006
H280

Farlig egenskap
Kan orsaka eller intensifiera brand. Gas under
tryck. Kyld gas kan skada vid kontakt.
Kan orsaka kvävning. Gas under tryck. Kyld
gas kan skada vid kontakt.
Kan orsaka kvävning. Gas under tryck. Kyld
gas kan skada vid kontakt.

Dessa gaser är oxiderande, kvävande. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan
inträffa.
Ett utsläpp och brand kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken
omfattning människor påverkas beror på vilken spridningen är. Om brand sker där syrgas hanteras kan t
ex explosion och brandrök hända.
Kvävgas och argon påverkar inte miljön.
Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta.
Förebyggande åtgärder
Anläggningen är i kontinuerlig drift och övervakas ständigt av kunnig personal.
Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting
ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och
brandbekämpningsutrustning.
All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker.
Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet i enlighet med
kommunens plan för räddningsinsatser.
Allmänheten vistas inte inom området och ingen känslig bebyggelse finns i närheten.
Åtgärder för allmänheten vid olycka
Allmänheten larmas via VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.
Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under ca två
minuter. Varningen kan gälla t.ex. gasutsläpp.

Signalen betyder: Viktigt meddelande till allmänheten - lyssna på radion.
Då skall du:
 Gå inomhus
 Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4
 Stänga dörrar, fönster och ventilation
 Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över
Efter ett varningsmeddelande i radio och TV, kommer information från räddningsledaren. Följ de råd och
anvisningar som räddningsledaren ger.
På SVT-text sid 599 finns också information. Undvik att använda telefon och mobiltelefon.
Faran över: Signalen känns igen genom en lång sammanhängande signal.
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