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RUTIN FÖR NÖDLÄGESBEREDSKAP I STENUNGSUND: 

 

Syfte: Indus  har upprättat och underhållit denna rutin för att identifiera olycksrisker 

och för att kunna reagera i händelse av olyckor och nödsituationer samt 

förhindra och mildra den miljöpåverkan, som sådana kan tänkas orsaka. 

 

Omfattning: Indus Sveriges verksamhet i Stenungsund. 

 

Ansvar: Ansvarig ME –Stenungsund  ansvarar för att denna rutin efterlevs och 

uppdateras. 

 

Rutin: Följande olycksrisker har identifierats: 

 Storskalig brand /Rök/Släckvatten till havet eller dagvattenavlopp 

 Utsläpp på området/Dieselspill vid tankning av fordon och påfyllning av 

cistern från tankbil/Slangbrott/Överfyllning/ och läckage från lastbilar och 

mobilkranar av hydraulolja och bränsle. 

 Klorgasutsläpp från grannen Inovyn Sverige AB. 

 

Indus går igenom och reviderar sin beredskap för olyckor och 

nödsituationer, när något inträffat. 

 

Då så är praktiskt möjligt skall Indus genomföra övningar av sådan 

beredskap / utrymningsövning / larm / brandutbildning / första hjälpinsatser 

hjärt - och lungräddning . 

 

Brand 
Brandlarm utlöses manuellt eller automatiskt och är kopplat till SOS Alarm. 

Rädda först eventuellt skadad personal ur riskområdet. 

Larma internt, ring larmnummer 112 eller  

Räddningstjänsten i Stenungsund 0303-738105 

Försök släcka eller begränsa elden med tillgänglig utrustning eller invänta 

Brandkåren. 

Återsamlingsplats är markerat på staket mot Norr / Hamntjänst 

 

Förebyggande verksamhet och regelbundet underhåll och service av företagets 

brandskyddsutrustning genomföres av firman Vivestra Brandskydd AB,Box 4, 

459 21 LJUNGSKILE  telefon: 020-495495 och fax 0533-294 94. 

  

Spill 

Absol finns i lager. Vid större spill anlitas saneringsfirman  

STENA RECYCLING  AB, Näs 13001, 444 95 ÖDSMÅL   

telefon 0303-773375  

och fax 0303-773500 
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Gaslarm 

 

Vid gaslarm som gäller klorgasutsläpp från Inovyn Sverige AB larmas med 

 signal från tyfon: -- -- -- /internt nödlägeslarm/.Åtgärder som då skall vidtas 

är att stänga av all ventilation med röd knapp i produktionskontoret eller på 

kontoret, stänga alla fönster och dörrar/portar samt stanna inomhus, helst högt 

upp i byggnaden, tills vidare besked ges av ansvarig  ME Stenungsund eller 

 ersättare. Om det bedöms vara risk för att utsläppet skall påverka områden 

 utanför Inovyns  gränser övertar  Räddningstjänsten ansvaret och avgör om 

 VMA-larm skall ges /Viktigt meddelande till allmänheten/.Signalen ljuder i 7 

 sekunder ,därefter följer 14 sekunder tystnad och detta upprepas under 2 

 minuter. Om denna signal ges skall man även sätta på radion / P4 för vidare 

 meddelanden. En lång tyfonsignal under 30 sekunder betyder faran över.  

Innan ventilationen kopplas igen på tas kontakt med   

Inovyns  växel: 0303-87500 (kontorstid) eller 0303-87660 (portvakt dygnet 

 runt) och fråga efter företagsberedskapshavaren för att konstatera att allt är ok. 

 Information läggs ut på hemsidan www.inovyn.se.  

 

 

 

http://www.inovyn.se/

