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RÄDDNINGSTJÄNSTEN



Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en 
anläggning som innebär vissa risker för sin omgivning. 

Syftet med informationen är att allmänheten skall få övergripande 
information om riskerna i sin omgivning, samt veta hur man 
agerar i händelse av olycka på anläggningen. 

Anledningen till att du får denna information just nu är inte att 
verksamheten har blivit farligare, utan att vi regelbundet från och 
med denna information, vart femte år påminner om dessa risker.

Du är välkommen att kontakta respektive företag eller rädd-
ningstjänsten om du har några frågor. Informationen finns även 
tillgänglig på kommunens hemsida, www.vastervik.se/raddning



Räddningstjänsten är förberedd
De företag som hanterar stora mängder kemikalier är viktiga för näringslivet 
men innebär också vissa risker. I Västerviks kommun finns en Sevesoklas-
sad anläggning enligt den högre nivån, OKQ8:s Oljedepå på Lucerna i Västervik. 

På denna anläggning förväntas räddningstjänsten i normalfallet 
påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter efter larm. Räddningstjänsten 
är förberedd för att kunna hantera olyckor vid anläggningen och har i 
förväg utformat planer för räddningsinsatser.  

Ytterligare information om den anläggning som påverkar dig hittar du sist 
i detta dokument.

Sevesolagstiftningen 
Denna lagstiftning ger dig rätt till information om de anläggningar som kan 
medföra allvarliga kemikalieolyckor och ställer krav på att verksamheterna 
har en hög säkerhetsnivå. 
Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att hantera och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor inom verksamhetens område. 
Denne är även skyldig att samverka med den kommunala räddningstjänsten. 

Lagen grundar sig på ett EU-direktiv som kom till efter ett antal större 
kemikalieolyckor runt om i världen, bland annat i den italienska staden 
Seveso där en större olycka inträffade 1976.

Det är den mängd kemikalier som hanteras inom en anläggning som avgör 
huruvida en anläggning omfattas av Sevesolagen. Det finns två gränsnivåer, där 
den högre nivån ställer högre krav på verksamheten än den lägre.

Anläggningar som innefattas av den högre kravnivån är skyldiga att ta fram 
en säkerhetsrapport som beskriver verksamhetens risker och säkerhetsarbete mer 
detaljerat. Säkerhetsrapporten skall uppdateras när behov för detta föreligger, 
men minst var femte år skall den ses över.

Kommunen är skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats för dessa 
anläggningar samt se till att allmänheten blir informerad om deras risker.

Mer information om Sevesolagen finns på www.seveso.se



•	 Misstänker du att en olycka har skett eller kommer att ske ska du genast 
ringa 112. 

•	 Bedömer räddningstjänsten att tredje man behöver varnas sker detta via 
ett VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. VMA är ett utomhus-
larm med tillhörande information via radio och tv.

Signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders 
paus emellan.

När signalen ljuder vidtag omedelbart följande åtgärder:
1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad 

inomhus än ute.
2. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
3. Om möjligt slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.
4. Lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på Sveriges Television för vidare 

information.

Signalen Viktigt Meddelande provas varje kvartal. Detta sker kl 15.00 första 
helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

Så här gör du om en olycka sker



Om det brinner
•	 Brandrök kan ha stark stickande 

lukt som kan ge sveda i ögon och 
näsa samt ge irritation i halsen och 
hosta. Röken följer vindriktningen. 
Titta efter flagga eller vimpel i 
närheten för att kontrollera vind-
riktningen. 

•	 Ta dig bort från röken genom att gå 
vinkelrätt mot vinden.

•	 Stanna inomhus tills du får hjälp. 
Gå inte ut förrän du hör signalen FARAN ÖVER – en 30 sekunder lång 
sammanhängande signal.

Följ information från radio och tv
Varningsmeddelande och fortlöpande information kommuniceras i Sveriges 
Radio P4 eller via Sveriges Television från kommunens räddningsledare. Följ 
de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också SVT-Text 599. 
Undvik att använda telefon, även mobil.

TIPS! Spara detta dokument på något bra 
och lättåtkomligt ställe, till exempel på 
insidan av dörren till ert skafferi, så att 
informationen finns tillgänglig vid eventuell 
nödsituation. 



Anläggningsspecifik info:  
OKQ8:s oljedepå

Om OKQ8:s oljedepå
OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag och har sex oljedepåer i 
landet varav en i Västervik. Depån hanterar brandfarliga varor som till exem-
pel petroleumprodukterna bensin och diesel. Den största delen av produk-
terna transporteras med dubbelbottnade tankfartyg. 

Tankfartygen pumpar över petroleumprodukterna till lagertankar inom 
depåområdet. Därefter lastas de över till tankbilar och distribueras till bland 
annat bensinstationer, industrier och bostäder.

Farliga ämnen som hanteras i större omfattning:
•	Bensin	och	etanol
•	Diesel
•	Eldningsolja

Risker vid hantering
De mest allvarliga riskerna i verksamheten är att utsläpp av brandfarliga pro-
dukter skulle orsaka en brand eller miljöskador i mark och vatten. Olyckorna 
skulle kunna medföra personskador för anställda som arbetar på anläggning-
en. Rök från en brand kan vara besvärande och farlig för omgivningen om 
den sprider sig och det är därför viktigt att du följer rekommendationerna 
under rubriken ”Så här gör du om en olycka sker”.



Förebyggande åtgärder
OKQ8 har en central organisation som arbetar med säkerhet på anläggning-
arna över hela landet. Fokus ligger på att i första hand förebygga olyckor och 
i andra hand att begränsa konsekvenserna.

På depån i Västervik finns anställda som ansvarar för skyddsronder, bered-
skapsplaner, utbildning och övningar på plats. Vid en eventuell olycka finns 
brandsläckningsutrustning som gör att personalen kan släcka en brand i ett 
tidigt skede. Absorptionsmedel finns för att suga upp utspillda kemikalier. 
De större lagertankarna är utrustade med ett system som underlättar släck-
ningsarbetet för räddningstjänsten och utlastningsplatsen för tankbilarna är 
försedd med ett automatiskt skumsläckningssystem som startar då detek-
torerna upptäcker en flamma. Avloppssystemet har oljevarnare och ventiler 
som kan stängas av för att förhindra att utsläpp av miljöfarliga ämnen skadar 
det omgivande vattnet. OKQ8 har även tillgång till storskalig släckutrust-
ning som kan användas av räddningstjänsten för insatser i hela landet.
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Kontaktuppgifter

OKQ8  
Depåchef, OKQ8
Tel: 08-506 800 00
www.okq8.se/seveso
 

Räddningstjänsten Västervik
Jakob Dahlquist, brandingenjör, 
Räddningstjänsten Västervik 
Östersjövägen 4, 593 32 Västervik 
Tel. 0490-25 57 51  
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se  
www.vastervik.se/raddning/farligverksamhet
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