
Inom Nouryons anläggningsområde i Bohus hanteras kemikalier. Vid brand, gasutsläpp eller annan 

allvarlig olycka kan allmänheten i Bohus varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande 

till Allmänheten (VMA). Nouryons övervakningscentral kan utlösa varningssignalen som ljuder 

från tyfoner. I Bohus samhälle finns två tyfoner, på Sörgårdsvägen och Alkalivägen.

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, Nouryon i Bohus
Nödlägeslarmet är ett tyfonlarm och används för att larma Nouryons 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 på nouryon.com

Varningssignalen 

Viktigt Meddelande till 

Allmänheten provas 

kl. 15.00 första helgfria 

måndagen i månaderna 

mars, juni, september 

och december.

Nouryons nödlägeslarm 

provas kl. 9.30 första 

helgfria måndagen i 

varje månad.

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

nouryon.com

Om larmet går

Om Nouryon

Vi är en världsledare inom specialkemi. Industrier i hela världen förlitar sig på oss 

och våra specialkemikalier för tillverkning av vardagsprodukter som papper, plast, 

byggmaterial, livsmedel, läkemedel och hygienartiklar. Vi har byggt upp ett företag i 

världsklass samt skapat starka partnerskap med våra kunder, grundat på nära 400 års 

erfarenhet och våra 10 000 medarbetares gemensamma engagemang och fokus på 

tillväxt, starka finansiella resultat, säkerhet, hållbarhet och innovation. Vi är verksamma 

i fler än 80 länder världen över och vårt industriledande utbud omfattar varumärken 

som Eka, Dissolvine, Trigonox och Berol.


