
Viktig samhällsinformation 

Så förebyggs olyckor

Vad betyder VMA?
Viktig information! 
I den här foldern fi nns 
information om hur vi 
förebygger och skyddar 
oss mot kemolyckor.

Om larmet går
– gör så här



Om en allvarlig olycka med farliga ämnen 
inträ� ar får du veta det på fl era olika sätt. 
Ett sätt är via varningssystemet ”Viktigt 
Meddelande till Allmänheten” (VMA). 
Det består av ett informations- eller 
varningsmeddelande som sänds ut via 
TV eller i radio. Varningen kan även 
kompletteras med utomhussignalen 
”Viktigt Meddelande”.

Signalen ”Viktigt Meddelande”
Signalen består av en 7 sekunder lång 
signal följt av 14 sekunders tystnad. Sig-
nalen upprepas under minst två minuter.

7 7 71414

När faran är över ljuder en 30 sekunder 
lång signal. 

30

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

Så blir du informerad 
om något händer

När du hör signalen 
”Viktigt Meddelande”

• Gå inomhus.

• Stäng dörrar, fönster 
och ventilation.

• Lyssna på radio 
(främst Sveriges Radio P4) eller läs 
på SVT:s text-TV sidan 599 för vidare 
information.

• Gå inte ut förrän du hör signalen 
som betyder att faran över. Det är 
en obruten signal under minst 
30 sekunder.

Om du hamnar i brandrök eller gasmoln
Brandrök och gaser kan ha starkt 
stickande lukt som kan ge sveda i ögon 
och näsa samt ge irritation i halsen och 
hosta. Brandrök och gaser följer vindens 
riktning. Tänk på vindriktningen! Sök dig 
bort från olyckan. Gå tvärs vindriktningen, 
varken mot eller med vinden.

För information vid 
olycka ring 113 13

113 13 är Sveriges nationella nummer 
för information vid allvarliga olyckor 

och kriser. Du kan också gå in på 
www.krisinformation.se för att 

få mer information.
VINDRIKTNING



Fakta om Seveso-lagen  
I juli 1976 inträ� ade Sevesokatastrofen i staden 
Seveso i norra Italien. Ett giftigt ämne släpptes 
ut i luften från lagringstankar på en liten kemisk 
fabrik. Olyckan gav upphov till ett direktiv med 
syfte att skydda befolkningen i händelse av 
kemolycka. Direktivet är infört i svensk lag.

Lagen ställer krav på beredskap
Det � nns tydliga lagkrav på anläggningarna att hålla 
med utrustning och ordna med beredskap på sådana 
verksamheter där en olycka kan orsaka allvarliga kon-
sekvenser för människor eller miljö.

Exempelvis har de stora oljebolagen bildat Släckmedels-
centralen och investerat i storskalig släckutrustning.

I Göteborg fi nns några av världens 
främsta kemiföretag. Här fi nns också 
logistikföretag och stadens reningsverk. 
De hanterar alla kemiska ämnen och som 
invånare i kommunen fi nns det några 
saker som är viktiga för dig att känna till 
för att du ska känna dig trygg i din vardag. 

I Göteborg � nns 15 företag med sammanlagt 19 
anläggningar som omfattas av Seveso-lagen. Syftet 
med lagen är att förebygga och begränsa skador vid 
kemikalieolyckor.

Sevesoföretagen i Göteborg är ra�  nanderier, logistik-
anläggningar, färgtillverkare med � era. Det som är 
gemensamt för företagen är att de hanterar farliga 
kemikalier.

Viktigt att vara förberedd
Det förebyggande arbetet är mycket viktigt. Samtliga 
företag prioriterar att förebygga och begränsa olyckor. 
Verksamheterna har strikta rutiner och personalen 
utbildas och övas regelbundet. Räddningstjänsten 
Storgöteborg har beredskap dygnet runt för att han-
tera larm om allvarliga olyckor. För de larm som gäller 
anläggningar med risk för allvarlig kemikalieolycka 
har Räddningstjänsten Storgöteborg särskilt utbildad 
personal med tillgång till utrustning med kapacitet att 
hantera större olyckor.

På www.rsgbg.se/seveso fi nns namnen på de olika sevesoanläggningarna.

för att du ska känna dig trygg i din vardag. 

Kemiföretag som arbetar 
förebyggande



Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg

Vi frågar
Räddningstjänsten Storgöteborg

Hur väl är Göteborg och ni förberedda 
om det sker en allvarlig olycka med 
farliga ämnen?
– Vi har beredskap för att hantera larm och olyckor 
dygnet runt. För de larm som gäller anläggningar 
med risk för allvarlig kemikalieolycka har vi särskilt 
utbildad personal. De har tillgång till utrustning med 
kapacitet att hantera större olyckor. Räddningstjänsten 
är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel 
brand och utsläpp av farliga ämnen. 

Kan ni hantera en allvarlig olycka själva?
– Vid en större olycka krävs det alltid ett nära sam-
arbete med den drabbade verksamhetens säkerhets-
organisation, Polis, sjukvården och övriga myndigheter. 
Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas 
in från andra räddningstjänster.

Mer information
Webbsidan www.goteborg.se är Göteborgs Stads viktigaste informationskanal. 
Här kan du få ytterligare information om det inträ� ar en olycka.

På räddningstjänstens webbsida kan du läsa mer om VMA-signalen och hur du 
skyddar dig vid olyckor: www.rsgbg.se

Sveriges kommuner har informationsplikt gällande Sevesoanläggningar. Den här 
foldern är därför producerad på uppdrag av avdelningen Samhällsskydd och 
beredskap, Göteborgs Stad. Foldern är ett samarbete med Räddningstjänsten 
Storgöteborg.

Hur planerar man för något så ovanligt 
som en allvarlig kemikalieolycka?
– Vi har förberett oss med planer och instruktioner för 
räddningstjänstens personal. Både verksamheterna och 
räddningstjänsten är skyldiga att i förväg planera för 
hur en räddningsinsats ska genomföras. 

Övar ni på detta?
– Ja, det sker återkommande övningar ihop med de 
olika verksamheterna. Då säkerställer vi att planerna 
fungerar och är ändamålsenliga.

G
ö

te
b

o
rg

s 
S

ta
d

 G
ra

fi 
sk

a 
g

ru
p

p
en

�
16

0
12

9
-0

0
3-

0
10

�
Ill

us
tr

at
io

n:
 L

is
a 

V
uk

ov
ic

h�
Tr

yc
k:

 E
xa

kt
a 

P
ri

nt
�

Ju
ni

 2
0

16

Om olyckan är framme ring nödnumret 112


