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Instruktion för Kriser och andra akuta situationer  
 

Vår verksamhet kan medföra ett antal nödläge och akuta situationer. Vi strävar efter att minimera 
sådana situationer. Vi strävar efter att vara så väl förberedda för eventuella händelser och situationer 
som möjligt. Denna instruktion gäller främst för chauffören och kontorspersonal. 

 
BRAND: 
Initialbranden är ofta liten, den kan man ofta släcka om man reagerar direkt, och man vet vad man 
skall göra, och var utrustningen finns. 
Bekämpa brandhärden, låg bekämpning (bekämpa inte eldsflammorna). 
Utnyttja brandsläckare kompletterat med vatten, dra alltid ut vattenslangen till brandhärden. 
 
Utrustning: 
Släckare A, vatten,   A, trä, papper, textil 
Släckare AB, skum  B, vätskor, oljor 
Släckare ABE (ABC), pulver  C, elektrisk utrustning 
Släckare BE (BC), kolsyra  
Brandpost, vatten 
 
LARMA: 
 
Kontrollera vad som har hänt, larma brandkår, tel. 112 
Ange:  Tex: 
- Vad du heter Göran Sanfridsson 
- Var du ringer ifrån Sanfridsson Åkeri, i Ljung tätort, intill Annelund 
- Vad som hänt Det brinner (i vårt kallager) 
- Vad brinner Det brinner i kemikalier (det brinner i flera fordon) 
- Ev. skadade En person brännskadad (på hela kroppen) 
- Annat av värde Tror att en man är kvar inne i branden 
Obs! lägg inte på luren, SOS kanske vill fråga om något. 
 
OM ni är flera vid brandtillbudet: 
Gör flera saker samtidigt, en släcker, en larmar, en drar fram vatten, en hämtar fler släckare. 
 
UTRYMNING: 
 
Om man inte klarar av branden, och måste utrymma fastigheten, se till att alla kommer ut. 
Samlingsplats, enligt tidigare information, räkna ihop all personal, skriv på ett papper vilka som 
samlats, så att alla har utrymt lokalerna, även gäster, entreprenörer o.s.v. 
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ÖVRIGT 
 
Tänk på att begränsa och avgränsa branden, inte bara försöka släcka. 
Bär undan brännbara saker, minska syretillförseln, stäng dörrar, branddörrar är viktigast. 
 
 
SPILL 
 
Om spill av miljöfarliga eller brandfarliga produkter har skett, gäller följande; 
 
FÖREBYGGA BRAND 
 
Om det föreligger brandrisk med spillet, förebygg brand genom att ta fram 
brandsläckningsutrustning m.m.  
Se nödläge BRAND. Ring 112 och informera vid stort spill (för brandskydd och sanering) 
 
BEGRÄNSA SPILLET 
 
Se till att spillet inte fortsätter. 
Avgränsa spillet, så att det inte breder ut sig, eller kommer ner i golvbrunnar eller dagvattenbrunnar. 
Begränsa med tättingar, sågspån, trasor, gummimattor eller annat. Om spillet kommit ner i avloppet, 
meddela Kommunens avloppsverk. 
 
SANERA SPILLET 
 
Samla upp spillet.  
Detta kan göras på olika sätt. Följ instruktionen i säkerhetsdatabladen 16-punkters. 
Säkerhetsdatablad finns på åkeriet hos miljöansvarig i uppmärkt pärm. Hos kunden fråga efter 
platschef eller miljöansvarig. 
Saneringsmaterial skall finnas där miljöfarliga produkter och brandfarliga produkter finns i större 
omfattning. 
 
VENTILERA UT ÅNGOR FRÅN SPILLET 
 
Om spillet avgett brandfarliga ångor, ventilera ut dessa. 
Tänk på att maskiner som kan antända de brandfarliga ångorna stängs av. 
 
ÖVRIGT 
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Var observant på kemiska reaktioner efter att spill samlats upp. Ta ut dem utomhus, så att de inte 
antänder något i byggnaden eller något i uppsamlingskärl där det kastats efter uppsamling. 
 
RAPPORTER OCH UTRYMNING 
 
Under utbildningar i miljöinstruktioner och nödlägesberedskap har behovet framkommit av att veta 
vart man skall rapportera vid tillbud och olyckor, samt vart man skall utrymma vid brand eller dylikt. 
 
RAPPORTER 
 
Vid tillbud eller olyckor (t.ex. spill), som har eller kan tänkas ha miljöpåverkan, skall detta rapporteras 
till tillsyningsmyndigheten, i vårt fall Herrljunga Kommun, inom 1 timma, se telefonnummer nedan. 
Nattetid eller på helger skall fax eller mejl sändas direkt och telefonsamtal skall tas direkt kommande 
arbetsdag. Händelserapport skall utfärdas. 
 
Vid tillbud och olyckor knutna till ADR skall kontakt tas med vår Säkerhetsrådgivare. 
 
TELEFONNUMMER 
 
Miljökontoret Herrljunga Kommun 0513-171 21, fax 0513-171 33 
   Email: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se 
 
Säkerhetsrådgivare Carl-Johan Johannesson 070–5286858 
 
VD Göran Sanfridsson  0513–72022, mobil 070–6907971 
Vice VD Torbjörn Sanfridsson  0322–634892, mobil 070–6676344 
 
UTRYMNING 
 
Sker till Alingsåsvägen vid postlådan. 
Tänk på vindriktningen. 
Alternativ vid fel vindriktning, samling kupolen.  
 
Utrymningsövningar skall genomföras med nya anställda. 
 
 
TRAFIKOLYCKA 
 

mailto:herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
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Vid trafikolycka, egen eller annans, finns det en mängd saker att tänka på. Förutom 
nödlägesinstruktionen, som ni skall håller Er uppdaterade på, är nedanstående åtgärder nödvändiga 
att känna till. 
 
RÄDDA LIV 
 
Du kanske är först på plats, då hänger det på dig hur det går för de olycksdrabbade. 
ABC, se till att de Andas, stoppa Blödning, motverka Chock. 
Se över situationen, fastställ de omedelbara behoven. 
Tänk på att uppträda lugnt och rationellt, peppa dig själv till att våga göra en insats. 
Trösta de drabbade. 
 
LARMA PÅ 112, AMBULANS, BRANDKÅR, POLIS 
Använd din mobiltelefon, ange var du befinner dig, vad du heter, ditt telefonnummer, antal skadade, 
olycksbeskrivning, typ av farligt gods, om gasmoln bildats åt vilket håll det driver, ämnesnummer 
m.m. 
Då utryckningsfordonen kommer, ta emot bilarna och visa på de skadade 
 
SLÄCK BRÄNDER 
I ditt fordon finns brandsläckare vid förarstolen eller facken på höger eller vänster sida om hytten. 
Observera att visst farligt gods inte får släckas med vatten. 
(Gäller även farligt gods hemma på gårdsplanen.) 
 
DIRIGERA TRAFIKEN 
Se till att inte komma till skada själv, sätt ut varningstrianglar 
 
VID UTSLÄPP (SPILL) 
Kontrollera de skriftliga instruktionerna på transportkortet 
vilka risker som lasten medför 
vilka åtgärder som skall vidtas först 
vilken skyddsutrustning som skall användas 
vilka metoder som är tillåtna för att minimera skadorna  
Ring Räddningstjänsten 112 samt Kommunens Miljö- och Hälsoskyddskontor på orten (krav vid 
läckage och spill av farligt avfall m.m.) 
Ring vår Säkerhetsrådgivare, om våra fordon med farligt gods är inblandade. 
 
MEDDELA TRAFIKLEDAREN 
Trafikolycka, jag blir försenad 
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RING EFTER BÄRGNING 
 
RING EFTER DÄCKSERVICE 
om däck har skadats 
 
OM VÅR PERSONAL DRABBATS 
Krishantering,  
Ta kontakt med Torbjörn Sanfridsson. 
    Göran Sanfridsson 
    Eva Carlson 
Kontakt med anhöriga. Krisprogram finns framtaget för företaget. 
 
SKRIV SKADEANMÄLAN 
Om du själv är inblandad, blankett finns i fordonspärm. 
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