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Information från Oxelösunds kommun om säkerhet vid eventuell
kemikalieolycka på SSAB, AGA eller Oxelösunds Hamn.

SSAB, AGA och Oxelösunds Hamn
Stålverket SSAB har sedan lång tid tillbaka avancerad
tillverkning av kylda stål i Oxelösund. Plåten som produceras
går i huvudsak på export till länder runt om i världen.
I tillverkningen hanteras olika gaser, exempelvis gasol, koksugnsgas,
masugnsgas och LD-gas (de tre senare innehåller kolmonoxid)
samt kemiska ämnen som bensen och kalciumkarbid.
För att öka säkerheten och eliminera risker sker regelbundna
säkerhetsgranskningar och riskanalyser. Det finns ett omfattande
gasvarningssystem för att snabbt upptäcka gasläckor. SSAB i
Oxelösund har en egen räddningstjänst som tidigt kan sättas in
om något händer. SSAB har cirka 2 300 anställda i Oxelösund, i
hela koncernen arbetar 17 500 personer.
Oxelösunds Hamn AB bedriver hamnverksamhet vid egna kajer
i Oxelösund. De godsslag som hanteras är bulkråvaror för SSABs
verksamhet som kol och malm samt export och importvaror för

andra kunder, huvudsakligen som torrbulk men även andra typer
som tex containers förekommer. I en bergrumsanläggning för
tjockolja mellanlagras oljeprodukter som omlastas från fartyg till
fartyg. Oxelösunds Hamn driver också hamnverksamheten vid
SSABs verkskaj kallad Stålhamnen.
AGA Gas AB, som ingår i tyska Linde Group, är Sveriges ledande
tillverkare av industriella och medicinska gaser. I Oxelösund
driver AGA en luftgasfabrik i anslutning till SSAB. Verksamheten
omfattar produktion, lagring och distribution av syrgas (oxygen,
O2), kvävgas (nitrogen, N2) och argon (Ar). Dessa gaser finns
naturligt i luften.
SSAB, AGA och Oxelösunds Hamn har skyldighet att vidta
lämpliga åtgärder inom verksamheternas område och att
samarbeta med den kommunala räddningstjänsten.

Vad kan hända?
Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan kringboende och allmänhet komma att beröras. Trots
noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken. De anläggningar och utsläpp som
främst avses från SSABs, AGAs och Oxelösunds Hamns område är:
Brand- och explosionsrisker

Inandning och förgiftning

Gas sprids med vinden. Hur spridning från ett gasutsläpp blir
beror på väderförhållandena. Ingen av anläggningarna på
industriområdet bedöms ge sådana utsläpp att de orsakar
brand/explosioner utanför området. Gaserna blandas med
luften och koncentrationen har, innan de når bebyggelsen
utanför industriområdet, sjunkit till så låga koncentrationer att
de inte är antändningsbara.

Kolmonoxid och bensen kan vid ogynnsam vind komma upp i
halter som kan medföra att området utanför industriområdet
påverkas. De vanligaste och mest sannolika händelserna är små
utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen.

Åk inte till olycksplatsen!
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Om larmet går

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet “Viktigt meddelande”.
Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.
Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Signalen som varnar för “Viktigt meddelande”

14 sek

7 sek
14 sek

7 sek
7 sek

Signalen ”Faran över”

Pågår totalt 30 - 40 sekunder

Så skyddar du dig vid en
kemikalieolycka

Gå inomhus

Stäng fönster, dörrar och om
möjligt ventilation

Lyssna på radio för information

Besök inte olycksplatsen

Vad jag gör om larmet går!

7 sek

14 sek

7 sek

Sätt upp denna kom-ihåg-lapp på en plats
där du lätt kan hitta den.

Så skyddar du dig vid en
kemikalieolycka

• Gå inomhus

• Stäng alla fönster, dörrar och om
möjligt ventilation

• Lyssna på radio för information.

14 sek

Signalen som varnar för “Viktigt meddelande”

7 sek

Signalen ”Faran över”

Pågår totalt 30 - 40 sekunder

Signalen “Viktigt meddelande” kan utlösas i
Oxelösund vid en kemikalieolycka.

Signalen kan också användas vid andra typer
av olyckor.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars,
juni, september och december klockan 15.00.

Önskar du fler exemplar av denna folder,
kontakta någon av representanterna som
finns nämnda på nästa sida.

Samarbete med Sörmlandskustens Räddningstjänst
Sörmlandskustens Räddningstjänst arbetar fortlöpande
tillsammans med SSAB, AGA och Oxelösunds Hamn för att
olyckor inte ska inträffa inom industriområdet.
Planläggning sker även av räddningsinsatser i syfte att reducera
konsekvenserna av en eventuell olycka. Planerna används vid
övningar av insats- och ledningsorganisation för att snabbt och
effektivt kunna hantera olika typer av olyckor.
I SSABs organisation ingår en egen räddningstjänst med en
insatsstyrka som snabbt kan påbörja en räddningsinsats. Vid
en eventuell olyckshändelse på SSABs område larmas alltid
SSABs egen insatsstyrka.

De olika insatsstyrkorna samordnas av kommunens särskilda
räddningsledare, som leder räddningsarbetet på skadeplatsen.
SSAB, AGA och Oxelösunds Hamn omfattas av lagen ”Om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor” (SFS 1999:381). De tre företagen har lämnat
säkerhetsrapporter enligt lagen. SSAB 2011, AGA 2014 och
Oxelösunds Hamn 2015.
Mer information om risker och säkerhetsarbetet kan erhållas
av avsändarna.

Samtidigt larmas också kommunens räddningstjänst. Här sker
utryckning i första hand från brandstationerna i Oxelösund och
Nyköping.

SSAB
613 80 Oxelösund
Telefon 0155 - 25 40 00
www.ssab.com

AGA Gas AB
613 80 Oxelösund
Telefon 0155 - 25 42 50
www.aga.se

Sörmlandskustens
Räddningstjänst
Jägarhållet 1, 611 83 Nyköping
0155 - 24 75 00
www.skrtj.se

Oxelösunds Kommun
Höjdgatan 26, 613 81 Oxelösund
Telefon 0155 - 380 00
www.oxelosund.se

Oxelösunds Hamn AB
Box 26, 613 21 Oxelösund
0155-25 80 00
www.oxhamn.se

