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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 infor- 
mationen är att nå ut till kringboende, allmänhet 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 har 
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 år sker många förändringar och spännande satsningar i företaget i stort 

storsäljande produkter (Levasil) som också innebär lokala investeringar, 

om mark och riva gamla byggnader närmast Jordfallsbron och hur vi 
som bolag jobbar med hållbarhetsfrågor som en del av framgången.
Allt arbete kräver 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 
vår vision och se till att vi jobbar systematiskt mot gemensamma mål.
Vi har förändrat upplägget lite i broschyren och hoppas att innehållet  

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller syn- 
punkter. 

Ulrika Dahl, Platschef AkzoNobel i Bohus

Ledningsgruppen för Site Bohus och ansvariga för produktion och HSE  
(hälsa, säkerhet och miljö) inom Pulp and Performance Chemicals i Bohus.  

Bakre raden från vänster: Fredrik Gerlin, Björn Edwardh, Peter Hansson och  
Cecilia Rydin. Mittenraden från vänster: Ulrika Dahl, Stefan Sandquist och  

Sandra Magnusson. Främre raden från vänster: Karin Sandell och Fredrik Wikman.
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AkzoNobels kiselsyrasoler består av silika- 
partiklar och vatten och säljs under varu- 
märket Levasil Colloidal Silica. 

lacktillverkare till elektronik- och batteri- 
producenter. 
Totalt har AkzoNobel åtta Levasil-fabriker 
runt om i världen och den i Bohus är en av 
de största. 

Global forskning

forskning och utveckling för Levasil, vilket  
ger Bohus en fördel eftersom det underlättar 
nära samarbete mellan forskning och ut- 
veckling och produktion. Vi är glada över  
att AkzoNobel i december beslöt att investera  
40 miljoner kronor för att ytterligare stärka  

vår tillverkning, säger Ann Lindgärde, för- 
säljnings- och marknadschef för Levasil 
Colloidal Silica. 
Efterfrågan på produkten växer snabbt, 
framför allt i Asien men även i Europa. Ett  

– Levasil kan beskrivas som en säker produkt, 
som inte är farlig för människor eller miljö. 
Grundingredienserna är sand och vatten, 
förklarar Ann Lindgärde. 

Invigdes i fjol
I det nya, skinande labbet som invigdes i fjol 
berättar forskarna Daniel Persson och Per 
Restorp om sin specialitet – partikeldesign 

för hur de små silikapartiklarna kan komma 
att användas i framtiden. 

– Vår drivkraft är att förbättra människors 
vardag, och allt som berör säkerhet, hälsa 
och miljö har förtur hos oss. Vi samarbetar 
nära med både kunder och universitet, 
påpekar Daniel Persson. 

Självrengörande färg
En av konsumentprodukterna där Levasil 
ingår är vattenbaserad målarfärg för 
utomhusbruk. 
– Den är känd som smutsavvisande och 
självrengörande. Nu undersöker vi hur dessa 
och andra egenskaper kan användas även i 
keramiska stekpannor, rostskydd, möbler, 
kläder och andra textilier. Detta är några 
exempel på vårt pågående utvecklingsarbete, 
avslöjar Per Restorp. 

En av AkzoNobels storsäljare är produkten Levasil, 
som utvecklas och tillverkas i Bohus. 
– Levasil har många hållbarhetsfördelar och en stark, 
global efterfrågan. Därför investerar AkzoNobel nu 
40 miljoner kronor i utökad produktion, berättar 
försäljningschef Ann Lindgärde. 

Ser ljust på framtiden. Per Restorp, Daniel Persson och Ann Lindgärde 
på AkzoNobel i Bohus gläds åt den starka marknadsutvecklingen för 
produkten Levasil. Mångmiljon- 

investering  
i Bohus 
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Våra 
produkter 
vardag
och Bohus är en av enhetens drygt 30 anläggningar runt 
om i världen. Vi är en högteknologisk arbetsplats som 
utöver produktion ansvarar för forskning och utveck- 
ling, marknadsföring och försäljning 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 
och arbetar för en global, långsiktig och hållbar utveckling.

Säkerheten kommer först!
Anläggningen i Bohus omfattas av EU:s Sevesodirektiv 
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. Vår personal är välutbildad och 

system. I våra rutiner ingår att vi alltid utreder vad som har 
hänt i samband med olyckor och drar lärdomar för att 
undvika att liknande saker händer igen. Vi gör riskanalyser

nödlägesplan. Nödlägesplanen övas regelbundet 
tillsammans med Räddningstjänsten så att all personal 
kan agera snabbt om olyckan skulle vara framme.

Startade Elektrokemiska Aktiebolaget  
sin verksamhet i Bohus

Dessutom jobbar här ytterligare cirka 100 personer som 
har andra arbetsgivare, till exempel entreprenörer som 
arbetar med fabriksunderhåll eller serverar lunch.

Kromasil-fabriken
Våra separationsprodukter används för 

exempel insulin. Produkterna framställs 
av många olika ämnen, bland annat 
kiselsyrasol som vi själva tillverkar. 

Miljö/säkerhet: Brandfarliga vätskor
används i produktionen, och det är 
viktigt att de hanteras korrekt. Produk- 

anslutning till fabriken är invallade och 
försedda med ett fast brandsläcknings-
system (skum).

anställda som
arbetar med

Forskning och utveckling
Försäljning och marknad, 
administration

35%

20%

45% Produktion
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Forskningslabb
Allt mer forskning och utveckling förläggs 
till AkzoNobel i Bohus. Parallellt med ut- 
veckling av nya produkter sker även en 
omfattande processutveckling, både för 
att göra dagens produktionsprocesser 
mer hållbara och för att starta tillverk- 
ning av nya produkter.

Alkalifabriken
Kemiskt ren alkali används vid justering 
av pH-värde i tillverkning inom främst 
laboratorier och läkemedelsindustrin. 
Framställs av lut där vattnet i luten kokas 
bort  och den alkalismälta som blir kvar 
kristalliseras till pellets.

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

Väteperoxidfabriken
Väteperoxid används främst för blekning 

har också många specialapplikationer 
inom till exempel elektronikindustrin. 
Produkten framställs av väte och syre.

Miljö/säkerhet: Väteperoxid kan sönder- 
falla eller orsaka brand vid kontakt med 
organiskt material som trä eller kläder.  
Vi har därför tydliga rutiner för en säker 
hantering. Ur miljösynpunkt är det vikti- 
gast att förhindra utsläpp av lösnings- 
medel.

Silika Sol-fabriken
Våra Levasil-produkter har en mängd 
olika användningsområden inom allt från 
papperstillverkning och elektronikindustri 
till att få fram färg som är smutsavvisande. 

av kiseldioxid löst i lut (vattenglas) och 
saltsyra.

Miljö/säkerhet: Låga miljö- och säker- 
hetsrisker. Det viktigaste i processen är 
att förhindra spill av sura och alkaliska 
ämnen och att undvika utsläpp av 
partiklar (suspensioner).
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Projekt Terra  
– unikt i sitt slag

Vart tar jorden vägen?

delarna av Bohus-anläggningen. Det betyder att projektet nu tydlig- 
are kan ses både från älven, järnvägen och Jordfallsbron. 
På brons norra sida har AkzoNobel byggt en tillfällig, tät yta för 
hantering av jordmassor. Detta är projektets utlastningsplats, ULP, där 

en stor friställd markyta där det fram till 2005 bedrevs klorproduktion. 
Här inleddes marksaneringen nu under våren 2018 när ett antal äldre, 
gula industribyggnader började rivas. 
I det södra området är saneringen nu avslutad och för den som 
passerar förbi med tåg eller på Göta älv går det att se resultatet av  
att 212 424 ton förorenade jordmassor har ersatts med nytt och rent 

fyllnadsmaterial. Strandlinjen har återställts till hur den såg ut 1962 och 
i dialog med Ale kommuns ekolog pågår arbetet med att skapa en 
strandäng längst i söder. Dessutom har en damm för grodor anlagts.  
Den drygt en kilometer långa, täta skyddsbarriär som byggs längs 
Göta älv är i stort sett klar. Den sista etappen färdigställs nu under 
våren 2018. Förbipasserande ser inte själva barriären eftersom den  
har grävts ned längs älvkanten, men den följer hela industriområdet.  
I samband med att skyddsbarriären byggdes revs också en 260 meter 
lång kaj som inte längre var i bruk.
Projektet är unikt i sitt slag i Sverige. Den omfattande marksaneringen 
genomförs under AkzoNobels pågående industriverksamhet. 
Projekt Terra pågår till 2026 – för ett hållbart Bohus. 

2013 – 2018 Byggande av skyddsbarriär vid älven 
samt sanering av södra området

2017 – 2023 Nytt vattenverk, nya vattenledningar 
och ny infrastruktur

2017 – 2026 Rivning av byggnader och
sanering av norra området

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Grävningarna sker på 1–3 
meters schaktdjup. 

Schaktmassorna fraktas 
till en utlastningsplats på 
projektområdet. 

På utlastningsplatsen sker 
all provtagning. Materialet 

och sorteras. 

Efter 3–10 dagar 
kommer analys- 
resultaten. 

fraktas jordmassorna till 
godkända, externa mot- 
tagningsanläggningar.

Markföroreningarna uppstod under 1900-talet. Projekt Terra innebär att cirka 75 000 kvadratmeter mark nu saneras från bland 
annat kvicksilver och dioxiner. Stora volymer jord byts ut och ersätts med godkända fyllnadsmassor. 
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Världsledande
inom hållbarhet 

Emma Ringström, hållbarhetschef 
inom AkzoNobel Pulp and Performance 
Chemicals, PPC.

ledande inom hållbarhet, säger Emma  
Ringström, hållbarhetschef inom AkzoNobel 
Pulp and Performance Chemicals, PPC. 
Dow Jones Sustainability Index, DJSI, ses 
som den mest respekterade, oberoende 
rankningen av internationella företags håll-
barhetsarbete.
Här bedöms både miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet, med kriterier kring 

till personalutveckling och process- och 
produktsäkerhet. 
AkzoNobel ingår i kategorin kemiindustri, 
där koncernen sedan 2006 alltid har funnits 
med på tio i topp-listan. 
När 2017 års lista publicerades i september 
stod det klart att företaget nu har återtagit 
förstaplatsen – för femte gången på sex år. 

– Hela organisationen jobbar metodiskt 
med ständiga förbättringar. Vår prioritet är 
att utveckla lösningar som bidrar till ett mer 

många kopplingar mellan kemi, innovationer 
och hållbarhet, framhåller Emma Ringström. 
Internationellt sett är anläggningen i Bohus 

Drygt hälften av PPC:s forskning och ut-
veckling sker i just Bohus. 
– En stor del av arbetet här handlar om att 
driva nya innovationer framåt, både i våra 
egna produkter och produktionsprocesser 
och hos våra kunder. Som exempel satsar 
vi hårt på förnybarhet och minskad energi-
förbrukning. År 2020 kommer alla våra 
anläggningar i Norden att till 100 procent 
använda förnybar energi. 

AkzoNobel är tillbaka på förstaplatsen i en av världens viktigaste 
hållbarhetsrankningar, Dow Jones Sustainability Index.



We create ingredients for the manufacture of life’s essentials.  

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 

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) Bohus
Signalen består av en 7 sekunders ton och 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.

7 s    14 s

NÄR DU HÖR SIGNALEN – GÖR SÅ HÄR!
– Gå in i närmaste byggnad.
– Stäng alla dörrar, fönster och ventiler och stoppa ventilationen.
– Vidare information och anvisningar lämnas via radio och tv.
– Stanna inomhus tills faran är över. Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal från tyfonerna.

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.

Vill du veta mer? 
Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vår verksamhet i Bohus eller om  
du har några andra frågor om vårt arbete med säkerhet, hälsa och miljö.  
I så fall är du välkommen att höra av dig till oss på 031 - 58 70 00.

Läs mer om AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals på  
www.akzonobel.com/specialtychemicals

VARNINGSSIGNALEN 
VIKTIGT MEDDELANDE 
TILL ALLMÄNHETEN 
PROVAS KL. 15.00 
FÖRSTA HELGFRIA 

AKZONOBELS 
NÖDLÄGESLARM 
PROVAS KL. 9.30 
FÖRSTA HELGFRIA 

Spara och sätt 
gärna upp denna 
larminformation 
på lämplig plats 
i din bostad.
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