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Vi vill att du ska 
känna dig trygg  
med AkzoNobel  
som granne

Jag vill som platschef för AkzoNobel i Bohus inleda denna broschyr med att 
tacka för att du tar dig tid att läsa detta. Mitt mål med informationen är att nå 
ut till närboende och anställda och skapa en förståelse för vilka vi är, vad vi 
gör och varför det är så viktigt att ständigt jobba med förbättringar av en 
verksamhet som redan funnits och utvecklats i mer än 90 år. Vi lever i en 
föränderlig värld och vi kan aldrig slå oss till ro och vara nöjda med hur det är 
utan vill alltid blicka framåt och jobba för att vara en del av utvecklingen.

I denna broschyr kan du läsa om hur vi satsar på modernisering av Silica-
fabriken, hur vi sanerar mark som förorenats av gammal produktionsverksam-
het och hur vi som bolag vill skapa mervärde för kunder och samhälle genom 
smartare och mer hållbara  produkter.

Allt detta kan inte ske utan engagerade och kunniga medarbetare och det 
är verkligen ett lagarbete att nå framgång genom utveckling. Allas potential 
måste tas till vara och min roll som platschef är att skapa samsyn kring visio-
nen och se till att vi jobbar systematiskt mot gemensamma mål.

Ledningsgruppen för siten är mina närmaste medarbetare och det är vi 
som ansvarar för att du som närboende och anställd ska kunna känna dig 
trygg med AkzoNobel som granne.

Ulrika Dahl
Platschef

AkzoNobel i Bohus

Omslagsfoto: Andreas Sundblom, kemist vid utvecklingslaboratoriet 
för Collodial Silica.

Foto: Cicci JonsonAkzoNobels anläggning ligger i Bohus, norr om Göteborg. Industriområdet är beläget mellan 
Göta älv, riksväg 45 och järnvägslinjen Norge/Vänerbanan.
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Vi är Ledningsgruppen för Site Bohus och ansvariga för all produktion och HSE inom Pulp and Performance Chemicals i Bohus. Från vänster bak: 
David Nordberg, Marie Wallin, Fredrik Gerlin, Fredrik Wikman. Från vänster fram: Börje Olofsson, Thomas Pieschl, Ulrika Dahl, Sandra Magnusson, 
Julia Samulesson.



I Bohus sedan 1924
År 1924 startade Elektrokemiska Aktiebo-
laget sin verksamhet i Bohus. Idag tillhör vi 
den holländska kemikoncernen AkzoNobel 
och är en högteknologisk arbetsplats som 
utöver produktion ansvarar för forskning 
och utveckling, marknadsföring och försälj-
ning av våra produkter. Vi strävar efter att 
vara en attraktiv arbetsplats där arbete med 
säkerhet, hälsa och miljö är självklart och 
viktigt. Vi vill att vår påverkan på miljön ska 
vara så liten som möjligt. Vi arbetar för en 
global, långsiktig och hållbar utveckling.

Totalt är vi cirka 500 anställda och dessutom finns 
här ytterligare cirka 100 personer som har sin 
arbetsplats på industriområdet och arbetar för andra 
arbetsgivare, till exempel entreprenörer som arbetar 
med fabriksunderhåll eller serverar lunch. Den affärs-
enhet vi tillhör inom AkzoNobel heter Pulp and Per-
formance Chemicals. Anläggningen i Bohus är en 
av affärsenhetens drygt 40 anläggningar som finns 
i över 30 länder runt om i världen. Kunderna möter 
oss via våra starka varumärken som Eka, Kromasil, 
Bindzil och Expancel med flera.

Av många olika råvaror gör vi flera mångsidiga 

kemikalier, och det är flera fabriker och processer 
som ryms inom industriområdet i Bohus. Verk-
samheterna samverkar så långt som möjligt för att 
skapa bästa möjliga utbyte av råvaror och energi.

Forskning och utveckling
Vi fokuserar mer och mer av vår forskning och 
utveckling till vår anläggning i Bohus. Parallellt 
med utveckling av nya produkter sker även en 
omfattande processutveckling, dels för att för-
bättra dagens produktionsprocesser ur hållbar-
hetssynpunkt, och dels för tillverkning av de nya 
produkterna.

Våra produkter finns  
överallt i din vardag
Vi tillverkar kemikalier som används inom massa- 
och pappersproduktion, läkemedelsindustri, elek-
tronikindustri samt färg- och lackindustri. I våra 
fabriker i Bohus tillverkas i huvudsak fyra produkter:

• Kiselsyrasoler
• Kemiskt ren alkali
• Separationsprodukter
• Väteperoxid

Kemiskt ren alkali används främst för pH-justering vid tillverkning av produkter med speciellt höga 
krav på renhet, till exempel laboratorieutrustning.

Våra produkter 
finns överallt i 
din vardag
AkzoNobel är ett ledande globalt färgfö-
retag och en stor producent av special-
kemikalier och limsystem. Med expertis 
utvecklad under århundraden förser vi 
företag och konsumenter världen över 
med innovativa produkter skapade för att 
möta ökande krav i en snabbt föränderlig 
värld. Vi är 47 000 medarbetare, verk-
samma i cirka 80 länder och har vårt 
huvudkontor i Amsterdam, Nederlän-
derna. Bland våra välkända varumärken 
finns Eka, International, Interpon, Nordsjö 
och Sikkens. Vi rankas återkommande 
som ledande inom hållbar utveckling och 
drivs av att förbättra människors livskva-
litet och skapa levande städer.

En snabb guide till vår 
hållbarhetsstrategi – mer värde 
med mindre resurser
Inom en snar framtid kommer världens 
befolkning att nå nio miljarder. Hur ska vi 
klara av detta? Kan jorden hantera så 
många människor? Ja, det kan den, men 
vi måste göra saker annorlunda. Vi måste 
använda våra ambitioner och vår fantasi 
och hantera vår världs begränsade resur-
ser mer effektivt. Därför kallar vi vår nya 
hållbarhetsstrategi för Planet Possible; en 
värld av möjligheter.

Genom att göra radikalt mycket mer 
med radikalt mycket mindre och arbeta i 
nära samarbete med våra kunder och 
leverantörer i våra viktigaste marknads-
segment, kan vi bidra till att göra livet mer 
hållbart, färgrikt, hälsosamt och bekvämt 
för världens växande befolkning.

20 %
av våra intäkter skall år 2020 vara från 
produkter som har en hållbarhetsfördel 
för våra kunder, jämfört med konkurre-
rande produkter.

REI
(resurseffektivitesindex för energi) En ny 
indikator som mäter hur effektivt vi gene-
rerar värde som uttrycks som bruttoresul-
tatet delad med koldioxidavtrycket från 
vaggan till graven.

25-30 %
effektivare resurs- och energianvändning 
genom hela värdekedjan år 2020 (mätt 
genom minskning av koldioxidavtryck)
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Fakta 
 
Kiselsyrasol

Användningsområden: Pappers- 
tillverkning, elektronik, färg, gjutformar, 
betong och mycket mer. 

Framställs av: Kiseldioxid löst i lut 
(vattenglas) och saltsyra.

Tillverkning: Produceras i flera  
tillverkningssteg.

Miljö/säkerhet: Låga miljö- och säker-
hetsrisker – det viktigaste i processen 
är att förhindra spill av sura och alka-
liska ämnen samt utsläpp av partiklar 
(suspensioner).
 
Väteperoxid

Användningsområden: Blekning av 
pappersmassa och returfiber. Kan 
också användas inom olika special-
applikationer utanför massa- och 
pappersindustrin.

Framställs av: Väte och syre.

Tillverkning: Väte och syre tillsätts 
en organisk arbetslösning i ett slutet 
system. Vatten skiljer väteperoxiden 
från arbetslösningen. Därefter avskiljs 
vattnet, och arbetslösningen kan 
användas på nytt.

Miljö/säkerhet: Väteperoxid kan sön-
derfalla eller orsaka brand vid kontakt 
med organiskt material som trä eller 
kläder. En säker hantering är därför 
mycket högt prioriterad hos oss. Ur 
miljösynpunkt är det viktigast att för-
hindra utsläpp av lösningsmedel.
 
Kromasil 

Användningsområden: Rening av 
läkemedelssubstanser, både inom 
forskning, utveckling och produktion.

Framställs av: Många olika ämnen, 
bland annat kiselsyrasol.

Tillverkning: Produktionen av sepa-
rationsprodukten Kromasil sker i flera 
processteg och i mycket små mäng-
der (kilovis).

Miljö/säkerhet: Brandfarliga vätskor 
används i produktionen, och det är viktigt 
att de hanteras korrekt. Produktionsytan 
och det tanklager som finns i anslutning 
är invallade och försedda med ett fast 
brandsläckningssystem (skum).
 
Kemiskt ren alkali

Användningsområden: Justering av 
pH-värde i tillverkning inom främst 
laboratorier och läkemedelsindustrin.

Framställs av: Lut.

Tillverkning: Vattnet i luten avdunstas 
(kokas bort). Den alkalismälta som blir 
kvar kristalliseras till pellets.

Miljö/säkerhet: Låga miljörisker i själva 
produktionen, den största miljöpåver-
kan sker vid kokningen där oljepannor 
används för upphettningen. 

Vår verksamhet styrs av instruktioner. Vår personal är välutbildad och det finns också en rad övervak-
nings- och säkerhetssystem. I våra rutiner ingår att vi alltid utreder vad som har hänt i samband med 
olyckor och vi drar lärdomar för att undvika att liknande saker händer igen. På det området har vi också 
utbyte med andra anläggningar runt om i världen. 

Vi gör riskanalyser och identifierar olycksscenarion som ligger till grund för vår nödlägesplan. Exempel 
på olycksscenarion aktuella här i Bohus kan vara lastning och lossning av brandfarliga vätskor och den 
då medföljande risken för en eskalerande brand eller en brand i den reaktorhall där vi hanterar vätgas. 
Nödlägesplanen övas regelbundet tillsammans med Räddningstjänsten så att all personal kan agera 
snabbt om olyckan är framme.

Inom färg- och lackindustrin används kiselsy-
rasoler för att för att ge bättre reptålighet, ökad 
vidhäftningsförmåga och kortare torktid.

Våra separationsprodukter säljs under varumärket Kromasil främst till läkemedelsindustrin. Kromasil 
används för att rena läkemedelssubstanser, exempelvis vid produktion av insulin.

Väteperoxid används bland annat till miljöanpassad 
blekning av pappersmassa.

Säkerhetsfrågor prioriterar vi högst av allt



Projekt Terra – första spadtaget för ett hållbart Bohus

Bakgrund till projekt Terra 
Marken i Bohus innehåller historiska föroreningar, varav kvicksilver och 
dioxiner är de allvarligaste. 2009 meddelade mark- och miljödomstolen en 
miljödom som innebär att AkzoNobel ska sanera delar av vårt industriom-
råde i Bohus från dessa markföroreningar. Saneringen sker under pågå-
ende verksamhet och ska vara klar 2026. 

I korthet innebär projekt Terra att vi gräver upp och transporterar bort 
förorenade jordmassor till godkända mottagningsanläggningar och bygger 
en skyddsbarriär mot Göta älv. Barriären utökar vårt befintliga skydd som 
hindrar förorenat grundvatten att läcka ut i älven. Sammanlagt är det två 
avgränsade områden motsvarande cirka 70 000 kvadratmeter som ska 
saneras. Det är ungefär lika stort som tio fotbollsplaner.

  

Metod för att säkerställa markstabilitet
I samarbete med myndigheter som till exempel Statens Geotekniska 
Institut (SGI) har vi gjort markundersökningar och beräkningar för att ta 
reda på hur stabil marken är och hur den kommer att påverkas av att vi 
börjar gräva.

Markens stabilitet kontrolleras även kontinuerligt under saneringen med 
rörelsemätare. Södra delen sanerar vi sektionsvis. Enkelt uttryckt innebär 
det att vi ritar upp ett rutnät över området och sanerar en ’ruta’ åt gången 
genom att skärma av den med stålspont.

Så saneras marken 
Allt uppgrävt material kontrolleras redan i skopan. Jordmassor som inne-
håller synligt kvicksilver läggs omgående i slutna kärl medan större föremål 
som till exempel stenblock, trästockar, plast- och metallföremål sorteras 
ut vid schaktningen. 

Allt material analyseras, klassificeras, sorteras, tvättas och siktas innan 
de går vidare för efterbehandling. Marken i Bohus återfylls med godkända 
fyllnadsmassor lämpliga för respektive markområde. 
•  Oorganiskt material tas till godkänd mottagningsanläggning eller om det 

är stora stenar och liknande material används det till återfyllnad. 
• Brännbart material transporteras till godkänd förbränningsanläggning. 
•  Metall transporteras till godkänd mottagare för eventuell syrabetning och 

metallåtervinning.

Även om det var det första spadtaget så har man redan kommit en bra bit med byggandet av den temporära skyddsbarriären av stålspont som syns till 
höger i bild.

Vill du veta mer?
Besök vår hemsida
www.akzonobel.com/terra
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Projekt Terra – första spadtaget för ett hållbart Bohus

Den 27 mars 2015 var det äntligen dags! Ulrika Dahl, platschef för AkzoNobel i Bohus invigde projekt Terra med bandklippning och applåder, därefter togs 
det första ceremoniella spadtaget med grävmaskin.

Så fungerar barriären 
Vi sätter en tät men tillfällig spont av stål i älven och torrlägger mar-
ken innanför. Därefter byggs den permanenta barriären. Den perma-
nenta barriären ser till att allt grundvatten på området passerar ett 
reningsfilter och kontrolleras innan det går ut i älven. 

Arbetet sker i riktning från söder till norr. Barriären byggs stegvis 
(ca 100 meter i taget) och beräknas vara klar under 2016. 

LERA

FÖRORENAD JORDRENA JORDMASSOR

Slänt återställs till
ursprungligt läge
och förses med
erosionsskydd

Utloppsledning

Provtagningsbrunn

Permanent barriär
(cementblandad
bentonit)

Dränering/
dräneringsfilter

Foto: Cicci Jonson



Storsatsning
på arbetsmiljön
i Bohus 

Tillverkningen av kiselsyrasoler börjar med råglas, 
som i fabriken löses upp till vattenglas. Vattengla-
set jonbyts vilket innebär att natrium avlägsnas 
och därefter byggs partiklar av olika form och 
storlek i produktionslinjernas reaktorer. 

Från och med i höst blir denna process mer 
automatiserad. Just nu pågår VG15, Vattenglas-
projektet 2015, som bland annat innebär att 
råglaslagret byggs om och byggs ut. 

Spillet av råglas kommer att reduceras, och 
lagret får ett tak som skyddar mot regn och snö. 
Dessutom ska nya upplösare installeras, trans-
portsystemen vässas och den mekaniska utrust-
ningen förnyas. 

– Det här är något som vi alla ser fram emot. 
När fabriken byggdes på 1980-talet fanns inte 
samma krav som i dag på arbetsmiljö och säker-
het. Det är svårt att stegvis anpassa gammal 
utrustning – oftast krävs det väldigt kostsamma 
ombyggnader. Därför är vi glada över att Akzo-

Nobel nu satsar på att effektivisera vår fabrik, 
säger Fredrik Wikman. 

När systemen blir mer slutna förbättras såväl 
säkerheten som arbetsmiljön. Flera riskmoment 
byggs bort, samtidigt som roterande och rörlig 
utrustning får ett betydligt bättre skydd. Operatö-
rernas arbetsställningar blir mer ergonomiska, 
damm och buller minskar och spillet kring utrust-
ningen försvinner. 

Sedan VG15-projektet startade i mitten av april 
ligger Fredrik Wikmans fokus på att ombyggna-
den ska genomföras på ett säkert sätt, samtidigt 
som den dagliga produktionen tickar på. 

Många entreprenörer finns på plats i fabriken 
och det krävs en löpande dialog med alla inblan-
dade. 

– Våra operatörer har varit delaktiga sedan 
starten, liksom våra processingenjörer. Arbetet 
projektleds av AkzoNobel Projects & Engineering, 
berättar han. 

I april startade ombygg-
naden av råglaslagret på 
AkzoNobel i Bohus. I sep-
tember ska allt vara klart. 

– Satsningen får väldigt 
positiva effekter både på 
säkerheten, arbetsmiljön 
och ergonomin. Det här blir 
ett jättelyft för hela kisel-
syrasol-fabriken, säger 
fabrikschef Fredrik Wikman. 

Fakta:

På AkzoNobel i Bohus finns en av världens mest omfattande produktion av 
kiselsyrasoler, som framställs av råglas.

Ungefär hälften av leveranserna går till pappersindustrin, där kiselsyrasoler 
används som retentionsmedel för att effektivare binda ihop fibrerna i pappret.

Resten levereras till en mängd applikationer där produkterna bland annat 
används inom elektronikindustrin för polering av vissa komponenter och inom 
färg- och lackindustrin för att t.ex. förlänga färgens livslängd. 
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Anläggningen i Bohus är en av AkzoNobels 
åtta kiselsyrasol-fabriker. Två finns i Nordame-
rika, två i Tyskland, en i Brasilien, en i Taiwan och 
en i Kina. 

Sett till volym har fabriken i Bohus störst kapa-
citet. Här arbetar 32 personer, inklusive medar-
betarna på site Bohus reningsverk. Produktionen 
är igång 365 dagar per år och rullar på med sex 
skiftlag och ett dagtidsgäng. 

Fredrik Wikman har varit fabrikschef sedan 
februari 2012 och lägger en stor del av sin 
arbetstid på HSE-frågor, det vill säga hälsa, 
säkerhet och miljö. 

– Kiselsyrasol-produkterna är inte klasssade 
som farlig kemikalie, men däremot hanterar vi 
saltsyra och lut som är frätande och kräver en 
säker hantering för att undvika skador på män-
niska eller miljö. 

– Som alltid i en fabrik gäller det också att hålla 
god koll på utrustningen, att jobba proaktivt och 

hela tiden förebygga risker. Nu får vi hjälp i det 
arbetet när anläggningen moderniseras, konsta-
terar han. 

Kiselsyrasol är en produkt med hög efterfrå-
gan och i fabriken finns stor framtidstro. Målet är 
att öka både volymerna och marknadsande-
larna. 

– Ombyggnaden bidrar även till att vi kan öka 
fabrikens kapacitet och få bättre kontroll på pro-
duktkvaliteten. När allt är klart ska större delen av 
vattenglasproduktionen i princip gå att styra från 
kontrollrummet. Det gör att operatörerna kan 
fokusera mer på andra arbetsmoment som i 
slutändan kan leda till ännu bättre säkerhet, pro-
duktivitet och kvalitet, säger Fredrik Wikman. 

Text: Lena Lidberg
Foto: Cicci Jonson

Fredrik Wikman är fabrikschef 
på kiselsyrasol-fabriken i Bohus 
som är en av AkzoNobels åtta 
kiselsyrasol-anläggningar i 
världen. Nu byggs fabriken om för 
att öka säkerheten och förbättra 
arbetsmiljön.

Foto: Cicci Jonson



Säkerhet
Vår anläggning i Bohus omfattas av Seveso-
direktivet om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieo-
lyckor. Minst vart femte år ska vi skicka in en 
säkerhetsrapport till Länsstyrelsen som 
beskriver riskerna för allvarliga kemikalieo-
lyckor i vår verksamhet och vilka förebyg-
gande åtgärder som har vidtagits.

Under 2014 har vi uppdaterat vår kartlägg-
ning över möjliga risker i verksamheten. Med-
arbetare med olika kunskaper och erfaren-
heter till exempel processoperatörer, el- och 
instrumentingenjörer, underhållstekniker och 
skyddsombud har deltagit i arbetet med sys-
tematiskt identifierat de stora riskerna och 
vilka scenarior som skulle kunna leda till en 
allvarlig kemikalieolycka. 

Ett annat område som vi fokuserat extra 
mycket på det senaste året är processäker-
het. Med processäkerhet menar vi aktiviteter 
och åtgärder som krävs för att förhindra ovän-
tade allvarliga händelser i processtekniska 
anläggningar, som kan skada människor, miljö 
eller egendom. För att ge ett konkret exempel; 
inför varje teknisk förändring, som t.ex. vid 
byte av en pump, gör vi en systematisk 
bedömning av riskerna med förändringen. 
Riskbedömningen dokumenteras och god-
känns av ansvarig arbetsledare eller chef innan 
förändringen får genomföras.

Hälsa
För att skapa en arbetsplats som främjar hälsa 
och en god arbetsmiljö arbetar vi bl.a. med häl-

soprofilsbedömningar, arbetskartläggningar och 
friskvårdsaktiviteter. 

Hälsoprofilsbedömningen är ett verktyg för att 
mäta hur vi mår på arbetsplatsen. Vart tredje år 
deltar samtliga anställda i en hälsoprofilsbedöm-
ning där man kartlägger och identifierar hälsoris-
kerna. Detta används som underlag för vilka 
insatser inom hälsoområdet vi skall fokusera på 
för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Nytt för i år är att vi utökar vår hälsopro-
filsbedömning kring den psykosociala arbetsmil-
jön för att tidigt upptäcka risker som är kopplade 
till sociala och organisatoriska problem.

Som stöd för att bedriva ett hälsofrämjande 
arbete har vi en bemannad Företagshälsa på 
anläggningen och en Friskvårdsgrupp som 
består av medarbetare från olika avdelningar.

Miljö
Under sommaren startade utbyggnaden av Kro-
masilfabriken, längst ner i söder på vårt område. 
Marken där den nya byggnande skulle stå sane-
rades innan vi började bygga. Vi schaktade bort 
770 ton förorenad jord, dessutom tog vi hand 
om 3,4 ton plastledningar och 260 kg trä som 
också fanns i marken. Allt som schaktades bort 
skickades till Heljestorp, Ragn-Sells mottag-
ningsanläggning för förorenade massor. De bort-
schaktade massorna ersattes med rena massor.

Vi har ökat uppsamlingskapaciteten för det 
regnvatten som samlas upp på alla hårdgjorda 
ytor inom området. Vattnet renas i ett särskilt 
reningsverk innan det släpps till Göta älv. Genom 
att ta ytterligare en uppsamlingstank i bruk har vi 
minskat den bräddade mängden dagvatten.

Vårt arbete med 
säkerhet, hälsa och miljö
Vi vill vara en attraktiv arbetsplats där säkerhet, hälsa och miljö är en viktig del i det vardagliga 
arbetet. Vi vill att vår verksamhet ska påverka påverka miljön så lite som möjligt, såväl lokalt 
som globalt. Vi vill bidra till en hållbar utveckling både med våra produkter och i vår verksamhet.

Utsläpp till luft:

Koldioxid  ca 54 000   ton

Svaveldioxid 1,4   ton

Kväveoxider ca 33   ton  

Kolväten ca 30   ton 
 
Utsläpp till vatten:

Partiklar (suspenderande ämnen)  
till Ryaverket     11,8  ton

Kvicksilver < 120   gram 
till Ryaverket

Kvicksilver till < 50   gram 
Göta älv via dagvatten

Energianvändning:

El 71 000 MWh

Olja 10 000 MWh

 
Avfall:

Återvunnet/sorterat 2 600 ton

Farligt avfall 600 ton

Förorenad jord 770 ton

2014 i siffor

Mängden partiklar i vårt avlopps-
vatten har minskat kraftig de 
senaste åren och ligger nu kvar på 
samma låga nivå som förra året.

Utsläpp av 
suspenderade 
ämnen, ton/år



Om larmet går
Inom AkzoNobels anläggningsområde i Bohus hanteras kemikalier. Vid brand, gasutsläpp eller annan 
allvarlig olycka kan allmänheten i Bohus varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till 
Allmänheten (VMA). AkzoNobels övervakningscentral kan utlösa varningssignalen som ljuder från 
tyfoner. I Bohus samhälle finns två tyfoner, Sörgårdsvägen och Alkalivägen.

Internt nödlägeslarm, AkzoNobel i Bohus 

Nödlägeslarmet är ett tyfonlarm och används för att larma AkzoNobels insatspersonal vid nödläge 
men tyfonlarmet kan uppfattas i Bohus samhälle. Nödlägeslarmet ljuder med en omväxlande 
stigande och fallande ljudsignal under 70 sekunder.

AkzoNobels nödlägeslarm provas kl. 9.30 första helgfria måndagen i varje månad. 

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) Bohus 

Signalen består av en 7 sekunders ton och 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. 

NÄR DU HÖR SIGNALEN GÖR SÅ HÄR!

– Gå in i närmaste byggnad.

– Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och stoppa ventilationen.

– Vidare information och anvisningar lämnas på radio och TV

–  Stanna inomhus tills faran är över. Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal från 
tyfonerna.

Varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten provas kl. 15.00 första 
helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december. 

     7 s          14 s 

Sätt gärna upp denna larminformation på lämplig plats i din bostad.

Ansvarig utgivare: Sandra Magnusson, HSE chef AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals  •   Bohus 2015



Kontaktpersoner och adresser
Vill du veta mer om vår HSE&S-policy eller om vårt arbete med säkerhet, hälsa och miljö i Bohus, eller har du några andra synpunkter 
eller frågor om vår verksamhet? I så fall är du välkommen att höra av dig till någon av ovanstående personer.

Undrar du vad och hur mycket vi släpper ut till luften eller till Göta älv? Eller vilka olika typer av avfall som uppkommer under ett verksam-
hetsår? Då kan du beställa den miljörapport som vi lämnar till miljömyndigheterna varje år. Den kommer från vår avdelning för säkerhet, hälsa 
och miljö. Kontakta någon av ovanstående personer.

Läs mer om AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals på www.mynewsdesk.com/pressroom/akzonobelppc

Säkerhetskoordinator
Peter Kemi
031-58 73 39
peter.kemi@akzonobel.com

HSE chef
Sandra Magnusson
031-58 74 03
sandra.magnusson@akzonobel.com

Miljökoordinator
Evalotta Stolt
031-58 76 87
evalotta.stolt@akzonobel.com

Processäkerhetskoordinator
Lill Yngvesson
031-58 71 76
lill.yngvesson@akzonobel.com
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www.akzonobel.com

AkzoNobel är ett ledande globalt färgföretag 
och en stor producent av specialkemikalier 
och limsystem. Med expertis utvecklad under 
århundraden förser vi företag och konsumenter 
världen över med innovativa produkter skapade 
för att möta ökande krav i en snabbt föränderlig 
värld. Vi är 47 000 medarbetare, verksamma 
i cirka 80 länder och har vårt huvudkontor i 
Amsterdam, Nederländerna. Bland våra välkända 
varumärken finns Eka, International, Interpon, 
Nordsjö och Sikkens. Vi rankas återkommande 
som ledande inom hållbar utveckling och drivs 
av att förbättra människors livskvalitet och skapa 
levande städer.  

© 2015 Akzo Nobel N.V. All rights reserved. 
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