Särskilda krav på EPC
Sverige
EPC Sverige AB omfattas av
sevesolagstiftningen på grund av hantering
och produktion av explosiva varor.
Verksamheten har särskilda krav på
åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor
samt att samverka med kommunens
Räddningsjtänst.
Tillsynsmyndighet är Länstyrelsen i
Södermanlands län.
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Om larmet går!
Viktig information från
EPC Sverige AB och
Eskilstuna kommun

Övningar sker regelbundet med Räddningstjänsten i
Eskilstuna och kommunen har en plan för
räddningsinsatser vid anläggningen.

Vill du veta mer?
Ytterligare information kan du få av
EPC Sverige AB, telefon 016-13 90 77 eller
Kommunens räddningstjänst, telefon 016-710 10 00
EPC Sverige AB

Hugelsta, SE-635 02 ESKILSTUNA
SWEDEN
Telefon: 016-13 90 77, Telefax: 016-12 87 10
E-post: info@epc-groupe.se / Hemsida: www.epc-groupe.se

Om olyckan inträffar
EPC Sverige AB tillverkar halvfabrikat
till sprängämne, så kallad "Matris".
Verksamheten tillverkar även mindre
mängder "anfosprängämne" och har
förråd för sprängmedel.
Verksamheten är förenad med vissa risker som
till exempel explosion i sprängmedelsförråd eller
ammoniumnitrat som fattar eld. Även om
sannolikheten för en olycka är liten och
säkerhetsarbetet fortsätter regelbundet, så kan
aldrig olycksrisken bortses.

Så här upptäcker du gas
◊
◊
◊
◊

Gul-rödaktig färg på röken
Stickande lukt
Sveda i ögon och näsa
Hosta

Om du drabbas
◊
◊
◊

Avlägsna dig från gasmolnet
Skölj ögon och drick vatten
Rådgör med Vårdguiden, telefon 1177

Så gör du om larmet går
◊
◊
◊
◊

Om du är ute, gå inomhus
Stäng fönster och dörrar, stäng av ventilation
Lyssna på radio P4 (100.1Mhz)
se text-TV sid 599

Signalen som varnar
”Viktigt meddelande till allmänheten” (2 minuter)
7 sek
TUT

7 sek
TYST
14 sek

7 sek

7 sek
TUT TYST TUT TYST TUT
14 sek
14 sek

”Faran över” (30-40 sekunder)
TUT

Gå vinkelrätt mot vinden

Vindriktning

Vid fara varnas allmänheten genom utomhuslarm
från tyfoner. VMA-signalen testas första helgfria
måndagen i mars, juni, september och december
kl. 15:00.

