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                   Handlingsberedskap vid gaslarm på arbetsplatsen i Stenungsund. 
 
 

Syfte: Säkerställa att all personal känner till hur de skall bete sig och vart de 
skall bege sig, när gaslarmet från någon av våra närliggande 
industrier ljuder.  

Gaslarm: 

Vid gaslarm som gäller klorgasutsläpp från Inovyn Sverige AB larmas 

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

skall vidtas: 
 

 Stänga av all ventilation med röd knapp. Den finns på 4 platser: 
Våning1: I produktionslokalen utanför mittre kontoret, eller utanför 
produktionsledningskontoret. Våning 3: På kontoret vid toaletterna. 
I modulerna på taket: utanför konsultkontoret. 

 Stäng 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 
In0vyns 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. 
 
Vid ett gasutsläpp: Eftersom gasen följer med vinden bör du gå MED 
VINDEN I SIDAN för att komma ut ur ett gasmoln. Finns det en vimpel 
eller flagga i närheten så ser du åt vilket håll det blåser. 
 
En lång tyfonsignal under 30 sekunder betyder faran över.  
 
Innan ventilationen kopplas igen på tas kontakt med Inovyns växel  
0303-87 500 (kontorstid) eller 0303-87 660 (portvakt -dygnet runt) och 
 fråga efter företagsberedskaphavaren för att  konstatera att allt är ok. 
Information läggs ut på hemsidan www.inovyn.se. 


