Kommunens plan för räddningsinsats vid Nammo Vingåkersverken AB
enligt 3 kap 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Allmänt.
För verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, vanligen kallat Sevesolagen, ska en kommun upprätta en plan för
räddningsinsatser.
Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre
kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram tas fram och ges till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger. Den högre
kravnivån innebär dessutom att en säkerhetsrapport ska tas fram. Säkerhetsrapporten ska
beskriva hur verksamhetens ledningssystem och organisation är utformade för att
förebygga allvarliga olyckshändelser, beskrivning av verksamhetens omgivning och olika
anläggningsförhållanden. Den ska också beskriva en identifiering och analys av
olycksrisker samt förebyggande åtgärder, och de skyddsåtgärder och insatser för att
begränsa följderna av en allvarlig olyckshändelse som finns.
Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och
finnas tillgänglig via kommunens hemsida.
Från den 1 juni 2015 gäller ändring av lagen (1999:381), ny förordning (2015:236) och
nya föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. Syftet är att förebygga allvarliga olyckshändelser inom den
kemikaliehanterande industrin och att begränsa skadorna om sådana olyckor skulle
inträffa.

Beskrivning av Nammo Vingåkersverken AB.
Nammo Vingåkersverken AB är den enda anläggningen i kommunen som omfattas av
den högre kravnivån. Anläggningen ligger i Vingåkers kommun och är lokaliserad vid
sjön Tisnaren ca 12,5 km söder om Vingåker. Till verksamheten finns ett inre och ett
yttre skyddsområde. Nammo Vingåkersverken AB är ett företag som destruerar
ammunition. Ammunitionen kommer både från svenska försvaret och från utlandet.
Verksamheten hanterar allt från bomber och stora sjöminor till landminor, granater och
finkalibrig ammunition. Explosivämnen som trotyl, hexogen och krut återvinns och säljs
för användning inom gruvindustrin. Metaller går till metallåtervinning och emballage
flisas och säljs till värmeverk. Inom verksamheten används en skjutbana och en
sprängbunker för destruktion och demonstrationssprängningar.

Räddningsinsats.
Till alla väsentliga byggnader inom verksamheten finns ett automatiskt brandlarm
kopplat till SOS Alarm AB.
Västra Sörmlands Räddningstjänst, VSR, har en detaljerad insatsplanering för
kemikalieolyckor, bränder och explosioner vid denna anläggning. I samverkan med
företaget har Västra Sörmlands Räddningstjänst tagit fram en insatsplan, där det framgår
hur insatsen skall organiseras och hur samverkan mellan Västra Sörmlands
Räddningstjänst, verksamhetsutövaren, samt övriga myndigheter och organisationer ska
ske. Enligt överenskommelse mellan Nammo Vingåkersverken AB och VSR ska
verksamheten upprätthålla en egen beredskap på minst 5 personer i form av en
industribrandkår under arbetstid.
VSR har ingått avtal med Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) genom detta avtal
har VSR tillgång till högre ledningsförmåga, operativ samt stabsförmåga som nyttjas vid
framförallt större och långvariga händelser i kommunen.
Räddningscentralen (RC) som finns i Lambohovs brandstation i Linköping, ser till att rätt
resurser larmas och att beredskapen i våra kommuner upprätthålls.
Vid Automatlarm utanför arbetstid larmas beredskapen vid Nammo samt Vingåkers RiBstation, 1+2, Fip från Högsjöstationen och YB(yttre befäl) från Katrineholm.
Övriga händelser vid Nammo är det behovet av resurser som styr utifrån larm.
Ex vid kemikalieolycka eller explosion larmas det enligt larmplaner.
Initialt förutom den interna industribrandkåren larmas Vingåkers RiB-station, 1+2, YB
och 1+3 från Katrineholm.
Vid behov kan också Insatschef (IC)larmas, om ytterligare resurser krävs larmas detta
från RC.

Inom Nammo Vingåkersverken AB:s industriområde har Västra Sörmlands
Räddningstjänst en angreppstid på 15 min från station 7000 Vingåker och 20 min från
station 2000 Katrineholm heltid. Det yttersta ansvaret vid en olycka i verksamheten har
YB från Katrineholm som per automatik blir räddningsledare för insatsen.
Oavsett larm så är rutinen att FiP i Vingåker 2760 samt YB 2080 åker fram till
vaktlokalen, och inväntar föreståndaren för verksamheten som skall ge klartecken för att
en eventuell insats kan ske. Övriga styrkor stannar vid vägbommen vid Forssavägen, (väg
552), efter klartecken så gäller livräddande insatser eller insats direkt mot skadekällan.
En viktig roll i Nammo Vingåkersverkens interna plan har förbundets RiB-station i
Vingåker. Denna styrka ska vara väl insatt i företagets verksamhet och ska årligen
genomföra övningar som är speciellt anpassade för verksamhetens särskilda risker.

Information till allmänheten.
Vid allvarliga olyckor, inom eller utom kommunens gränser, ska allmänheten kunna
varnas. Inom förbundets/kommunernas riskområden i Katrineholm och Vingåker kan
allmänheten varnas genom signalen Viktigt meddelade till allmänheten, VMA, varvid
närmare information ges via Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ett VMA
kan utlösas från SOS Alarm AB eller från förbundets huvudbrandstation i Katrineholm.
Inom övriga områden i förbundet kan allmänheten varnas genom högtalarbilar, riks och
lokalradio.
Även för meddelanden eller information, som inte innebär omedelbar fara, kan lokal och
riksradion utnyttjas. För dessa meddelanden och information finns särskilda planer framtagna i respektive kommun.
Ett informationsblad är framtaget för och hur allmänheten ska förhålla sig vid en
kemikalieolycka eller annan större olycka vid Nammo Vingåkersverken. Den är
utskickad till alla som är bosatta inom Vingåkersverkens yttre skyddsområde.
Informationen finns också tillgänglig på Vingåkers Kommuns hemsida, samt på Västra
Sörmlands Räddningstjänsts hemsida www.vsr.nu.

Underrättelse till Länsstyrelsen och kommunledningen.
Vid en allvarlig olyckshändelse ska räddningstjänsten omedelbart meddela Länsstyrelsen
och kommunledningen. Vid övriga händelser görs en bedömning om behov finns att
meddela Länsstyrelsen och kommunledningen.

Underrättelse till annan stat.
Om effekten av en olyckshändelse vid Nammo Vingåkersverken AB skulle kräva
åtgärder för skydd till befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige skall Västra
Sörmlands Räddningstjänst omedelbart meddela berörd myndighet i det landet.
Analys av tänkbara olyckshändelser har inte visat att sådana effekter kan påverka något
annat land än Sverige. Någon planering för en sådan situation har därför inte gjorts.

Övningar.
Planens funktion och ändamål ska säkerhetsställas genom en större övning vart 3:e år.
Planen övas minst vart 3:e år.
Nammo Vingåkersverken AB:s egen industribrandkår övas varje månad av Västra
Sörmlands Räddningstjänst. Övningsverksamheten vid företaget kan ändras då
genomgripande förändringar sker, eller att andra faktorer leder till ett behov av övning.

Upprättande och uppdatering av planen.
Planen kommer att förnyas/ revideras var 3:e år eller när det till följd av ändrande
förhållanden finns anledning därtill.
Planen för räddningsinsats gäller från och med 2004-06-08.
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