Om larmet går
Information till allmänheten gällande risker vid
SunPine AB, Piteå kommun

Varför har jag fått denna information?
SunPine i Piteå omfattas av lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor då det hanteras en viss mängd Terpentin (Råsulfatterpentin) inom
anläggningen. Detta innebär att bolaget ska lämna information till allmänheten om riskerna för
omgivningen.

Kort beskrivning av SunPine
Bioraffinaderiet är belägen vid Piteå Hamn på Haraholmen, 12 km sydost om Piteå stad.
Vi föddes ur en engagerad entreprenörs innovationskraft och gick från bordsmodell till fullstor fabrik.
I dag är vi ett världsledande bioraffinaderi med miljardomsättning som utvecklas och investerar i ny
teknik och ny produktutveckling. Hållbarheten är vår gröna tråd i allt vi gör.
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel.
Sulfatmassabrukens restprodukt råtallolja värms upp i SunPines unika fabriksprocess och ut ur den
processen kommer fyra kemiska produkter – bioolja, terpentin, harts och talldiesel – och en bonus,
restprodukten fjärrvärme. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel.
SunPine ägs av Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

Vad kan hända?
I verksamheten förekommer det olika typer av brandfarliga, giftiga respektive miljöfarliga ämnen.
Den ingående råtalloljan och de flesta av slutprodukterna är inte klassificerade som brandfarliga,
men på grund av de höga processtemperaturer som används kan brand uppstå vid läckage.

Hur märker jag att det finns farlig gas där jag befinner mig?
En storbrand medför spridning av brandrök. Denna brandrök kan innehålla farliga ämnen.
Brandröken kan medföra en stickande lukt, sveda i ögon och näsa samt irritation av andningsvägar.
Allmänheten informeras om eventuell fara främst genom signal ”Viktigt meddelande för
allmänheten”, SR P3/P4 och Text TV 599. Du kan också få ett SMS till din mobiltelefon.
Hur varnas du och vad ska du göra?
Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddnings-arbetet på
plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om
olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas,
kommer räddnings-tjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen
innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Vid sådana händelser får du
löpande information via Sveriges Radios kanal P4. SMS kan också väljas av Räddningstjänsten att
skickas ut till alla mobiltelefoner som befinner sig i närområdet kring en olycka.
Signal ”Viktigt meddelande till allmänheten”
Vid olyckor används larmsignalen ”Viktigt meddelande för allmänheten” för att varna allmänheten.
Signalen består av 7 sekunder långa tjut med 14 sekunders paus emellan. Larmsignalen pågår i minst
två minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl.
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Vad gör jag om larmet går?
1. Gå inomhus.
2. Stäng alla dörrar, fönster och ventilation.
3. Lyssna på radio (SR P3/P4) eller se SVT Text TV sidan 599.
Hur vet jag att faran är över?
När faran är över ljuder en signal som pågår under 30–40 sekunder. Signal ”Faran över”.
30–40 sek

Vad gör jag om jag känner mig påverkad?
Vänta tills faran är över och kontakta sedan din vårdcentral och berätta att du andats in
”hälsofarlig/giftig gas” som kan ha innehållit koldioxid eller svaveldioxid.
Vid AKUTA fall – ring omgående 112
Oro för förgiftning – ring Giftinformationscentralen 010-456 67 00

Vilken beredskap finns?
Det förebyggande och löpande systematiska säkerhetsarbetet på SunPine är av hög kvalitet och
många säkerhetshöjande åtgärder har vidtagits. Trots detta kan det ändå inträffa oönskade
händelser. SunPine har i samråd med kommunen tagit fram en Nödhanteringsplan för snabba
insatser och hantering av okontrollerade händelseförlopp. Räddningstjänsten i kommunen har god
kännedom om de aktiviteter och farliga ämnen som förekommer på anläggningen och det har även
upprättats en insatsplan som används vid eventuella nödlägen.
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Cisternvägen 53
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+46 911 23 28 00
info@sunpine.se
https://www.sunpine.se/

