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Viktig säkerhetsinformation                
från Uppsala brandförsvar och             

AB Sandvik Coromant 

 
 

Trots att AB Sandvik Coromant bedriver ett noggrant säkerhetsarbete går det inte att bortse 

från att en olycka kan inträffa. Ett utsläpp av kemikalier, förorsakat av en brand eller 

explosion, kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller giftigt att inandas. Gas molnet kan, 

beroende av väderleken, spridas till närliggande områden. Olyckor kan inträffa inom 

respektive industriområde samt vid transporter med lastbil till och från fabrikerna. 

 

Varför informerar vi om detta just nu? 

Verksamheten vid AB Sandvik Coromant omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.Lagstiftningen ställer krav 

på företaget och på kommunen. Bl.a. ska kommunen, som i detta fall representeras av 

Uppsala brandförsvar, regelbundet lämna information om vad Du ska göra vid en allvarlig 

kemikalieolycka. Saknar Du någon information i denna folder är Du välkommen att 

kontakta oss!  

  
AB Sandvik Coromant  

Gimoverken 

747 80 Gimo  

Tel. 0173 – 840 00 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter finns nedan. 

Vid nödsituation – ring 112! 
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Om larmet går 
 

Om det sker en olycka där det finns risk att människor kan komma till skada används 

varningssignalen ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA. 

Signalen ”Viktigt meddelande” består av 7 sekunder långa ljud- stötar med 14 sekunders 

uppehåll emellan. Den pågår under minst två minuter. Radio- och TV-sändningar bryts för 

ett ”Viktigt meddelande till allmänheten”. Information läggs också ut på SVT:s text-TV 

sidan 599.  

Om du hör larmet: 

1. Sök skydd inomhus 

 

2. Stäng dörrar, fönster och ventilation 

 

3. Lyssna på radio och TV 

 

Brandrök och gaser kan ge problem med irritation och sveda i framförallt ögon och näsa. 

Man kan också få problem med luftvägar och lungor om man andas in rök eller gas. 

Eftersom röken och gasen följer med vindriktningen är det viktigt att ha koll på varifrån det 

blåser och undvika ett stå rakt i vindriktningen 

Signalen ”Faran över” är en enda lång signal som pågår i ca 30 sekunder. 

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15:00. 

 

Kommunens plan för räddningsinsats 

Kommunen skyldig att upprätta en plan för räddningsinsatser vid objekt som omfattas av 

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. Planen skall innehålla bl.a. uppgifter om hur en räddningsinsats skall 

genomföras vid en eventuell olycka och uppgifter om hur allmänheten skall varnas och 

informeras. En sådan plan har upprättats av Uppsala Brandförsvar i samarbete med AB 

Sandvik Coromant. Planen övas kontinuerligt i olika omfattningar. Planen finns på 

www.uppsala.se/brandforsvaret.
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Företaget AB Sandvik Coromant 

Företagets anläggningar i Gimo utgör basen i den produktion av hårdmetallverktyg som 

gjort företaget till världens ledande till- verkare av hårdmetall och verktyg för skärande 

bearbetning. 

Skären tillverkas av ett hårdmetallpulver, baserat på volfram, med tillsatser av kobolt 

alternativt nickel. Vid anläggningen lagras stora mängder av detta pulver, vilket har 

föranlett att företaget hamnat i den ”högre kravnivån” enligt Lag 1999:381 (se sid. 10). 

I de processer som behövs för produktionen används ett antal farliga kemikalier, bl.a. 

klorväte, titantetraklorid, gasol, vätgas, etanol och ammoniak. Dessa ämnen beskrivs 

närmare på nästa sida. 

Företaget genomför ständigt omfattande riskanalyser, och med utgångspunkt från dessa 

genomförs ett skadeförebyggande och skadebegränsande arbete för att minimera riskerna 

inom anläggningen.  

Sannolikheten för en stor kemikalieolycka bedöms vara mycket liten. 
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Kemikalier som hanteras 

 
Namn Faroklass och Farokategori  Faroangivelser  

Hårdmetallpulver  Acute Tox 3 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 2 

Giftigt vid inandning 
Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter 

Metanol Flam. Liq. 2 
Acute Tox. 3 
STOT SE 1 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
Giftigt vid inandning. 
Orsakar organskador. 

Kolmonoxid Flam. Gas 1                                              
Acute Tox. 3                                                

Extremt brandfarlig gas. 
Giftigt vid inandning. 

Svavelväte Flam. Gas 1                                                      
Acute Tox. 2 
Aquatic Acute 1 

Extremt brandfarlig gas. 
Dödligt vid inandning. 
Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer. 

Klorväte Acute Tox. 3 Giftigt vid inandning                                                                                         
Frätande for luftvägarna. 

Acetonitril Flam. Liq.2 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  

Propan, gasol Flam. Gas 1          Extremt brandfarlig gas. 

Metan Flam. Gas 1 Extremt brandfarlig gas. 

Hydrogen, vätgas Flam. Gas 1          Extremt brandfarlig gas. 

Etanol Flam. Liq. 2 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

Koboltpulver Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 2 

Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer. 
Giftigt för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 

Natriumhypoklorit Aquatic Acute 1  Akut toxicitet i vattenmiljön  

Titantetraklorid Acute Tox. 2 
STOT SE 1 

Dödlig vid inandning. 
Orsakar lungskador till följd av inandning. 
Reagerar häftigt med vatten. 
Frätande på andningsvägarna. 

 

Mer om lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor 

Lagstiftningen säger att verksamhetsutövaren är skyldig att förebygga risker och begränsa 

följderna på människor och miljö vid en allvarlig kemikalieolycka. En säkerhetsrapport ska 

utformas och inlämnas till myndigheterna. En sådan rapport revideras regelbundet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län kontrollerar genom tillsyn att lagstiftningen efterlevs. Kontakta 

Länsstyrelsen (uppsala@lansstyrelsen.se) för information om tillsyner. 
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