Dersom en storulykke skulle inntreffe, eller det er fare for en slik hendelse, vil offentlige nødetater
umiddelbart varsles. Ved behov er det politiet som har ansvar for varsling og eventuell evakuering av
naboer og personer som oppholder seg i nærområdet.

VARSLING: Sivilforsvarets sireneanlegg (tyfoner)
kan bli brukt for å varsle om storulykke eller fare
for storulykke. Varselet gis i form av 3 signalserier
med ett minutts mellomrom:
VIKTIG MELDING LYTT PÅ RADIO:

Signalet betyr at man skal søke informasjon.
Informasjon om hva som skjer og hvordan man
skal forholde seg gis gjennom ulike media som
f.eks. radio, tv og nettaviser.
Varsling og informasjon om hva du skal gjøre
vil også kunne bli gitt på SMS-varsling fra
kommune eller politi.
Personer i nærområdet må følge de anvisninger
og pålegg som blir gitt av politi eller annet
redningspersonell.

HVA GJØR DU VED GIFTIG RØYK ELLER GASSUTSLIPP?
Forlat området med gass eller brannrøyk.
Søk tilflukt i nærmeste hus dersom det er vanskelig å forlate området.
Lukk dører, vinduer og ventiler. Skru av ventilasjonsanlegg.
Bevar roen – pass særlig på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.

FORHOLD VED GLENCORE NIKKELVERK SOM KAN FØRE TIL VARSLING AV NABOER:
Større industribrann med utslipp av giftige røykgasser.
Spredning avhenger av værforholdene. Røyken vil være synlig og forholdsreglene nevnt over bør følges.
Utslipp av Hydrogensulfid (H2S-gass) som følge av driftsuhell og ulykker med prosessutstyr.
Gassen lukter råtne egg og merkes i lave konsentrasjoner. Gassen er meget giftig ved innånding og
er tyngre enn luft. Faren vil være størst i havneområdet vest og syd for bedriften. Gassen vil ikke være
synlig og forholdsreglene nevnt over bør følges.
Svoveldioksidutslipp vil kunne oppstå i forbindelse med prosessuhell eller branner
i produksjonsanleggene.
Utslippet vil være svært kortvarig og kun gjelde nærmeste bebyggelse. Gassen (SO2) vil lukte som
brent svovel og er tyngre enn luft. Ren gass vil ikke være synlig. Utslipp fra prosessutstyr kan ha grå/
hvit farge. Forholdsreglene nevnt over bør følges.

Bedriftens interne varslingsanlegg testes
første arbeidsdag i hver måned kl. 10.00.
Alarmen brukes kun til å varsle internt
og som naboer skal dere ikke foreta dere
noe som følge av alarmen.

Ytterligere opplysninger om beredskap:
Stian Helgeland – Tlf. 38 10 14 21 / 908 41 075
Ytterligere opplysninger om ytre miljø:
Arild Vatland – Tlf. 38 10 15 41 / 479 01 790
Generelle opplysninger:
Harald Eik – Tlf. 38 10 14 20 / 488 81 420
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