
Till alla hushåll i Säffle tätort    ODR Samhällsinformation 

Enligt förordning SFS 2015:236 
Om åtgärder för att förhindra och begränsa allvarliga kemikalieolyckor 

 Ett oavsiktligt gasutsläpp eller en större brand KAN ha ägt rum på 
Nordic Paper 

när Du hör den här 
larmsignalen 

som består av upprepade ljudsignaler 
från VMA-tyfoner utomhus enligt nedan. 

OBS! Denna larmsignal används även för andra 
nödsituationer 

Denna signal provas kl 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och 
december.  

Som Du vet finns det i Säffle ett massa- och pappersbruk, Nordic Paper Seffle AB. Inom 
bruket används en rad kemikalier, bl a 24,5%-ig ammoniaklösning och gasen svaveldioxid.  
 
Flera av produkterna transporteras även utanför industriområdet. De hanteras enligt 
mycket stränga säkerhetsbestämmelser, och risken för att en olycka ska inträffa är liten. 
Om något trots alla försiktighetsåtgärder skulle hända och gas eller giftig rök kommer lös är 
det viktigt att Du känner till hur Du ska skydda Dig. 

  

Vid gasfara ges LARMSIGNALEN VMA; Viktigt Meddelande till Allmänheten 

VMA-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 
sekunders paus emellan. Den ljuder under minst 2 minuter.  

När faran upphör sänds signalen “faran över” i en 30 sekunder 
lång sammanhållande signal.  

Vid signal, lyssna på de kommersiella kanalerna i Sveriges 
Radios sändningar eller titta på Sveriges Television, TV4,    
Kanal 5 och Kanal 9. Textmeddelande på sidan 599 SVT. 



 



 



Nordic Papers säkerhetsarbete 
 Nordic Paper omfattas av Lag (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

 Nordic Paper är skyldig att utföra riskanalyser tillsammans med leverantörer och 
andra experter på området för att aktivt arbeta med och bygga bort risker.  

 Nordic Paper har en detaljerad Räddningsplan som beskriver hur samhällets olika 
resurser samverkar och hur allmänheten och närliggande verksamheter varnas då en 
allvarlig olycka inträffar.  

 Nordic Paper har ett omfattande och nära samarbete med kommunens 
Räddningstjänst.  

 Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och Kommunen utövar regelbunden 
tillsyn på området och verksamheten.  

Säffle Kommun har en krisledningsplan. För mer information om den, 
kontakta Räddningstjänsten.  

 För mer information, kontakta Nordic Paper 
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NORDIC PAPER SEFFLE AB 
Box 610        661 29 SÄFFLE 

Tfn 0533-820 00          Fax 0533-820 90                 www.nordic-paper.com          info@nordic-paper.com 
Denna information är utgiven av Nordic Paper i samarbete med Räddningstjänsten i Säffle Kommun 

 


