Lidköping 2021-09-22

Fakta om Lantmännen Lantbruks verksamhet vid
Östra Hamnen i Lidköping
Vid Lantmännens gödningsterminal tar man emot växtnäringsprodukter i lösvikt via
sjötransporter. Inom anläggningen förpackar man produkterna i stora säckar som sedan
lagras i väntan på vägtransport till lantbrukare.

Varför har jag fått denna information?
Trots en hög nivå på det förebyggande arbetet som ska förhindra olyckor så kan det ändå
inträffa oönskade händelser. Lantmännen har skyldighet enligt lag (1999:381) att
informera närliggande verksamheter och allmänheten om det förbyggande arbetet och
följderna av en allvarlig kemikalieolycka.

Vad kan hända?
Växtnäringsprodukter är inte brännbara men om en brand uppstår som gör att
produkterna utsätts för en temperatur över 250 grader kan nitrösa gaser bildas och
spridas via brandröken. I de riskbedömningar som har genomförts av verksamheten har
de största riskerna bedömts vara brand i lastmaskin eller brand i transportband. Nitrösa
gaser är giftiga/hälsofarliga och frätande och kan vid inandning leda till sveda, irritation i
luftvägar, hosta, bröstsmärtor och andnöd. Vid höga halter finns risk för lungödem (vätska
i lungorna). Gasen ger vid höga koncentrationer en stickande, sötaktig, kväljande lukt.
Allvarliga luftvägssymtom kan komma snabbt eller vara fördröjda upp till 48 timmar.

Vilken beredskap finns?
Lantmännen har enligt lagkrav på sig att årligen lämna in en rapport om företagets
säkerhetsarbete. Länsstyrelsen genomför tillsynskontroller för att se till att företaget lever
upp till ställda krav. Lantmännen och Räddningstjänsten har tagit fram en beredskapsplan
för hantering av eventuell allvarlig kemikalieolycka. Lantmännen och Räddningstjänsten
har ett välutvecklat samarbete bland annat genom gemensamma övningar.

Lokalt varningssystem
För att tidigt varna personer som befinner
sig i riskområdet, om att en allvarlig olycka
har inträffat vid Lantmännens
Gödningsterminal, har verksamheten
upprättat ett lokalt varningssystem. Detta
varningssystem består av kraftig pendlande
ljudsignal med talande instruktioner
tillsammans med blinkande lampor och
skyltar som upplyser om att inte beträda
området vid larm. Detta varningssystem kan
aktiveras av verksamheten eller av
räddningstjänsten. Det lokala
varningssystemet provas första helgfria
måndagen i mars, juni, september och
december klockan 14:50. Detta prov sker i
direkt anslutning före VMA signalen testas.
När sirenerna ljuder ska personer som befinner sig inom det avspärrade området
inrymma, dvs. hålla sig inomhus med stängda fönster och dörrar. Om ventilation i
byggnaden kan stängas av ska detta göras. Personer som befinner sig utanför 300 meters
radie ska inte beträda området. Ett VMA innebär att tyfoner ljuder i staden, det är samma
tyfoner som testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Utöver
ljudsignal skickas även varningsmeddelande ut via radio, tv, telefoni och via appar t.ex.
112-appen samt appen Krisinformation. När VMA-signalen ljuder ska du omedelbart gå
inomhus samt stänga dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Lyssna på Sveriges Radio
P4 för mer information. På SVT:s Text TV sidan 100 anger man när en VMA-situation
pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599. Ytterligare information kan
också fås via det nationella informationsnumret 113 13 eller genom att följa informationen
på www.krisinformation.se. När faran är över ljuder en 30 sekunders sammanhängande
signal.

Scenarier för allvarlig olycka samt åtgärder för att hantera dem
I de riskbedömningar som genomförts av verksamheten har de största riskerna bedömts
vara brand i lastmaskin eller brand i transportband. Om någon av dessa händelser
inträffar så betyder det inte att vi har en allvarlig kemikalieolycka. Risken för att en
allvarlig olycka kan inträffa har värderats till en gång på 2 900 år.

Om jag känner mig påverkad av gasen?
Första åtgärder vid befarad inandning av brandrök med nitrösa gaser är frisk luft och vila.
Vid frågor angående symptom eller behandling i mindre akuta fall kontakta
Giftinformationscentralen tel. 010-4566700. Vid akuta fall ring larmnumret 112.
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