Gasolutsläpp
– vad ska du göra?

Jernbro Industrial Services AB hanterar farligt ämne
Jernbro är ett företag i kommunen som hanterar ett farligt ämne – gasol. Vid en olycka kan ämnet vara farligt
för dig och miljön.
Den här foldern är till för din säkerhet och trygghet. Du får den för att du ska veta hur du ska bete dig vid en
allvarlig olycka. Därför är det viktigt att du läser igenom innehållet och sparar den.
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Egenskaper

Gasol

Gasol är explosivt och brandfarligt.
Gasol är färglös och kan finnas både som vätska och gas. Den luktar starkt. Gasen är dubbelt så tung som luft och
söker sig till låga punkter. Ett gasmoln följer vindriktningen.

Användningsområde

Gasolen används i lack- och gjutprocesser.

Så får du veta att det har skett en olycka
Om det sker en olycka med farliga ämnen får du veta det på flera sätt. Ett sätt är via utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Ett annat är informations- eller varningsmed-delanden som sänds ut via TV eller radio.

Så här gör du när du hör signalen
Utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten består av sju sekunder långa signaler med 14
sekunders paus emellan. Signalen upprepas under minst två minuter.
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När du hör signalen ska du:
•
•
•
•

Gå inomhus.
Stänga dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rum.
Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
Lyssna på radio och TV.

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten provas
varje kvartal. Det sker kl. 15.00 första helgfria måndagen i
månaderna mars, juni, september och december.

Om det sker ett gasolutsläpp

Obs! Klipp ut och spara!

#

Största risken vid ett gasolutsläpp är brand och explosion.
Ett gasmoln följer vindriktningen så försök därför kontrollera vindriktningen med hjälp av någon flagga eller vimpel.

Ta dig bort från gasmolnet genom
att gå vinkelrätt mot vinden.

VINDRIKTNING

Om du kör bil och hamnar i ett gasmoln ska du omedelbart stänga av bilen,
ta dig ur den och lämna området till fots.
Sök skydd inomhus. Gå inte ut förrän du hör signalen faran över – en 30 sekunder lång
sammanhängande signal.

Läs mer på www.finspang.se eller ring räddningstjänsten på telefon 0122-850 80.

Vad gör kommunen?
Finspångs kommun arbetar med att göra livet säkrare för dig som bor och arbetar i
Finspång. Det är en del av Finspångs räddningstjänsts verksamhet. Det innebär bland
annat att vi arbetar mot de företag i Finspång vars hantering av farliga ämnen utgör
stora risker för omgivningen vid en allvarlig olycka. Det handlar bland annat om tillsyn,
rådgivning, insatsplanering och övningar.
Räddningstjänsten och företagen övar tillsammans för att vara beredda om något skulle hända. Regelbunden översyn och utveckling sker av både beredskapsplaner och den utrustning som behövs för att kunna
hantera eventuella olyckor.
Representanter från räddningstjänsten sitter med i företagets gasolkommitté och brandskyddskommitté.
Räddningstjänsten samverkar och samarbetar även med andra organisationer såsom polis, sjukvården och
andra kommuners räddningstjänst.
Kommunen är enligt lag skyldig att upprätta planer för företag som hanterar farliga ämnen. Planerna ska
revideras vid behov och övas minst var tredje år. Planerna ska finnas tillgängliga för allmänheten. Du hittar
dem på kommunens webbplats, www.finspang.se.
Om det ändå inträffar en olycka är räddningstjänsten beredd att tillsammans med företagets egna resurser
skydda omgivningen från olyckan.

Varför har du fått foldern?
Foldern är till för din säkerhet och trygghet. Du får den för att du ska veta hur du ska bete dig vid en allvarlig
olycka. Därför är det viktigt att du läser igenom foldern och gärna sparar den i hemmet på en plats där du
lätt kan komma åt den. En del av foldern kan du riva av och sätta upp på lämpligt ställe.
Kommunen är enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie
olyckor (SFS 1999:381 och SFS 2015:236) skyldig att informera allmänheten om vilka risker som finns
för olyckor och hur du skyddar dig. Jernbro är ett företag som omfattas av lagstiftningen.
Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats www.finspang.se. Du kan också
ringa räddningstjänsten på telefon 0122-850 80.

Kontakta oss för mer information

Jernbro Industrial Services AB
612 81 Finspång
Driftmediaansvarig eller Gasolföreståndare
Telefon 010-48 30 000 (Växel)

Finspångs kommun
Räddningstjänsten
612 80 Finspång
Räddningschef
Telefon 0122-850 78
Räddningschef i beredskap
Telefon 070-552 53 08

