En orientering til naboer av Alcoa Mosjøen

Vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer gjennom åpenhet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.
Formålet med denne informasjonsfolderen er å gjøre våre naboer kjent med vår virksomhet og gi
grunnleggende informasjon om:
- Farlige stoffer inne på verksområdet
- Situasjoner som kan representere en fare for nærmiljøet ved en uforutsett hendelse
- Beredskap for å begrense omfanget av alvorlige hendelser
- Varsling og opptreden
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Ved behov for ytterlig informasjon kan bedriften kontaktes:
Telefon 75 17 91 00 – Telefaks 75 17 18 87
Postadresse: Alcoa Mosjøen, Havnegaten 40, 8655 Mosjøen
www.alcoa.com/norway

Advancing each generation

Alcoa Norway ANS
Alcoa er Norges nest største produsent av primæraluminium. Vi har to smelteverk - ett i Mosjøen og et på Lista.
I Mosjøen produseres valseemner og støpelegeringer som bl.a. går til plater, folie og støpte deler.
Markedet er i all hovedsak Europa.

Miljø
Produksjon av aluminium i Mosjøen medfører at vi må
håndtere store mengder råvarer og biprodukter.
Elektrolyseprosessen kan føre til utslipp av støv,
svovel- og fluoridforbindelser til luft.
Det kan også forekomme akutte hendelser som er
forurensende, som for eksempel oljeutslipp og akutte
gass- eller støvutslipp.
Bedriften har drifts og vedlikeholdsrutiner som skal
forhindre uønskede hendelser. Det er gjennomført
risikoanalyser og etablert beredskap for å
minimalisere konsekvensene av ulykker som kan
skade mennesker og miljø.
Alcoa Mosjøen har egen utslippstillatelse gitt av
Miljødirektoratet som regulerer hvilke stoffer og
mengder av disse vi har lov til å slippe ut. Utslipp
måles kontinuerlig og rapporteres til Miljødirektoratet.
Alcoa Mosjøen har kontinuerlige forbedringsprosesser for å holde utslipp av gasser, støv og støy
på et lavest mulig nivå.

Forbedringer:
• PAH-utslipp (trære) til luft og sjø er redusert til et
minimum
• Vefsnfjorden ble i 2005 første fjord i Norge som ble
friskmeldt av Mattilsynet (etter pålagt kostholdsråd).
• Forbedret prosesskontroll og lavere strømforbruk pr
tonn produsert aluminium har gitt redusert utslipp av
klimagasser
• Lavere utslipp av fluorider til luft
• Støy fra vifter, knuseanlegg og konteinertransport er
redusert

Prøvetaking av barskog utføres årlig. Målinger og
oppfølging av ytre miljø utføres kontinuerlig.

Renseanlegget ved anodebakeriet er blant verdens
beste. Utslipp er langt under tillatte mengder.

Sikkerhet
Alcoa Mosjøen stiller strenge krav til drift og
vedlikehold av våre anlegg. Ingen aktiviteter skal
utføres uten godkjente prosedyrer eller egen
sikkerhetsanalyse. Alle anlegg som representerer
skal ha flere sikkerhetsbarrierer.
Prosess- og lageranlegg for farlige stoffer er utstyrt med varslings- og reguleringssystemer.
I viktige prosessområder er det montert en rekke
sikkerhetsinstallasjoner, slik som detektorer som
overvåker og varsler både brann og utslipp av farlige gasser. Det er
også montert automatisk sprinkleranlegg (slokkeanlegg). Propantanken og området rundt er sikret
med blant annet vannkanoner og automatisk overrislingsanlegg (vannslokking).

Forskriften og informasjonsplikt.
(Storulykkeforskriften)

Storulykke

Propantanken er utstyrt med sprinkleranlegg som
automatisk trer i funksjon ved behov

Alcoa Mosjøen omfattes av Storulykkeforskriften.*
Alcoa Mosjøen omfattes av denne forskriften
på grunn av at det blir lagret og håndtert klor,
propan, kryolitt og bek som brukes i produksjon
av aluminium, i mengder over de angitte
grensene angitt i «Storulykkeforskriften».
Alcoa Mosjøen har utarbeidet en sikkerhetsrapport for virksomheten i henhold til forskriftens
§ 9, som er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), politiet i Mosjøen
og Vefsn kommune. Rapporten er gjennomgått
med lokale planmyndigheter og er tilgjengelig
for offentligheten.

* Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

forekommer (storulykkeforskriften). Forskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt
begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av
beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte. Forskriften gjelder for enhver landbasert virksomhet hvor det håndteres større
mengder giftige eller farlige kjemikalier.
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Farlige stoffer
Propan, klor, bek, kryolitt og naturgass brukes i forbindelse med produksjon av aluminium
og anoder. Slik kryolitt lagres og brukes hos oss er det ingen risiko for våre omgivelser.

Propan

Klor

Propan brukes til forvarming av elektrolyseovner og oppbevares i en stasjonær
lagertank som inneholder opptil 120 tonn.
Denne tanken er underlagt revisjonsplikt,
noe som gjør at den har strenge kontroll- og
vedlikeholdsrutiner.
Levering av propan til Alcoa Mosjøen skjer
med tankbil. Det er Statoil som har ansvaret
for leveransene og sikkerheten omkring
dette.
Levering skjer vanligvis fire ganger per år.
Propan oppbevares i væskeform. Normal
oppbevaringstemperatur er på minus 42
grader, og kan gi frostskader ved berøring.
Propangass er tyngre enn luft, noe som
gjør at gassen vil legge seg nede ved
bakken, i søkk, groper, kummer, sluker og
lignende.
Propangassen er fargeløs og tilsatt et
luktestoff som gir gassen en meget kraftig
lukt. (Råtten-, svovel- /hvitløk lignende lukt).
Gassen er lite giftig, ikke forurensende,
men den er meget lett antennelig og
eksplosiv ved riktige mengde og blandingsforhold til luft. (Ca 2-10 %)
Ved innånding av store konsentrasjoner
kan den forårsake hodepine, kvalme,
svimmelhet og kvelning fordi den fortrenger
oksygenet.

Klor brukes i støpe- og renseprosesser. Den
leveres til Alcoa Mosjøen med bil og på
meget solide stålfat som inneholder 1000 kg
klor. Fatene oppbevares i lukkede og
spesialtilpassede rom. Normalt er det lagret
2-3 slike fat på verksområdet. Det er bare
ett av fatene som til enhver tid er tilkoplet
anlegget og er i bruk.
Klorgass irriterer og angriper slimhinnene i
luftveiene, huden og øynene. Ved store utslipp til luft kan dette gi helseskader ved
innånding, spesielt i lunger / luftveier, det kan
også skje etseskader i øyne og på hud ved
store konsentrasjoner, eller ved berøring. Ved
kontakt med fuktighet dannes det saltsyre.
Klor oppbevares i væskeform og gassen
er gulgrønn, den har en meget karakteristisk,
stinkende og kraftig lukt som kan sammenlignes med klorin.
Personer som blir utsatt for eller kommer i
kontakt med klor må raskest mulig bringes ut
av det farlige området.
Førstehjelp:
Frisk luft og hvile. Evt. Kontakt lege.

Førstehjelp:
Frisk luft og hvile. Evt. kontakt lege.

Bek
Bek – elektrode-/steinkulltjærebek brukes i
forbindelse med produksjon av anodemasse.
Bek losses fra båt og oppbevares på store tanker
i kaiområdet. Det kan bli oppbevart inntil 2800
tonn.
Produktet kan antennes ved kontakt med varme
eller gnist. Ved oppheting/brann kan det dannes
eksplosive blandinger med luft. Ved brann kan

det dannes giftige gasser.
Personer må ikke oppholde seg i røyk eller
røykfylte områder uten friskluftutstyr/maske.
Innånding av damper kan irritere de øvre
luftveiene. Stoffet er opptatt på listen over stoffer
som anses for å være kreftfremkallende.
Førstehjelp: Frisk luft. Evt. kontakt lege.

Industrivern
Bedriften har eget industrivern som består av: Industrivernleder, nestleder, redningsstab, forsterket
førstehjelp, teknisk tjeneste, ordens- og sikringstjeneste og farlig stoff- og kjemikalievern.
Industrivernet ved Alcoa Mosjøen er i døgnkontinuerlig beredskap. Hvert skift har eget innsatslag som består av 9 personer og egen innsatsleder. På dagtid er
det i tillegg en egen dagtidsgruppe.
Mannskapene har spesialkompetanse i håndtering
av ulykker og hendelser som kan oppstå ved bedriften. Industrivernet etablerer øvelser med bakgrunn
i utførte risikoanalyser og har egne forhåndsplanlagte
tiltakskort for håndtering av hendelser rundt disse
stoffene.

Samarbeid med andre
varslings- og redningsetater
Beredskaps-, handlingsplaner og nødvendig utstyr skal
være på plass. Alle ansatte skal være kjent med dette og
praktisk bruk av slokkeutstyr.

Fare for storulykke
Alcoa Mosjøen har utført risikoanalyser for alle
stoffer som berøres av storulykkeforskriften.
Risikoanalysene oppdateres hvert 3.år og sikrer
en regelmessig vurdering av etablerte sikkerhetsinstallasjoner og rutiner for å forhindre alvorlige
hendelser.
Analysene som er gjort viser at risikoen for at folk i
nabolaget skal bli rammet av en storulykke ved Alcoa
Mosjøen er svært liten.

Alcoa Mosjøen samarbeider med Vefsn brannvesen,
politiet og andre offentlige redningsetater. For at
bedriftens industrivern og de offentlige redningsetatene skal fungere godt sammen gjennomføres
industrivernets øvelser under ledelse av Vefsn brannvesens utrykningsledere.
Industrivernet kan stille mannskap og utstyr til
disposisjon for Vefsn brannvesen ved større hendelser
i kommunen.

Beredskap
Beredskapen ved Alcoa Mosjøen omfatter
organisering og handling under alvorlige uventede
hendelser som brann, eksplosjon, personulykker,
terror, trusler og akutte utslipp.
Alcoa Mosjøen er en bedrift i beredskapsklasse 1
som er den mest omfattende beredskapsklassen i
industrien. Beredskapsklassene settes av DSB
(direktoratet for sikkerhet og beredskap) i forhold til
risikonivået for bedriftens bransje, prosess, lagre,
bygninger og beliggenhet i forhold til lokale forhold.
Bedriften har beredskapsvakt og en akuttelefon
som man kan kontakte utover vanlig dagtid.

Industrivernet er i beredskap 24 timer i døgnet og alle 6
lagene øver minst 24 timer årlig. Her ser vi sanering av
kjemikaliedykkere etter øving på tetting av klorlekkasje.
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Varsling om storulykker
Hovedoppgavene til industrivernet ved Alcoa
Mosjøen er å iverksette livreddende innsats og
øvrige tiltak for å redusere konsekvensene og
stoppe utviklingen av en hendelse.
Alcoa Mosjøen har oppdaterte beredskaps- og
varslingsplaner og alle viktige alarmer går til
bedriftens portvakt eller Vefsn brannvesen. Disse
varsler videre til politiet, 110- sentralen, sivilforsvar,
myndigheter osv. alt etter hendelse og omfang.
En overordnet beredskapsplan er utarbeidet og
administreres av Helgeland politidistrikt. Denne
inneholder blant annet klare opplegg for varsling til
allmennheten dersom ulykker eller farlige utslipp
skulle skje.
I tilfelle en hendelse/ulykke bør allmennheten
straks etterkomme instrukser, råd og henstillinger
som gis fra politi og redningstjenestene.

Viktig melding – lytt på radio
Ved uhell, unormale hendelser og ulykker som kan
påvirke befolkningen vil det bli gitt varsel med
signalene «Viktig melding – lytt på radio» over
Sivilforsvarets varslingstyfoner (3 signalserier med
ett minutts opphold mellom seriene).

Slik opptrer du ved
en alarmsituasjon
Generelt
• Lytt på radio, NRK
• Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politiet
eller redningsledelse gjennom media eller direkte
informasjon.
• I en krisesituasjon kan telefonnettet bli overbelastet. Telefon må derfor bare benyttes til viktige
samtaler.

Ved opphold utendørs
• Gå eller kjør snarest til nærmeste hus og bli der.
• Dersom det ikke er mulig å komme innendørs, bør
lavtliggende områder unngås – søk opp i høyden.
• Observer vindretningen – gass og røyk sprer seg
med vinden. Beveg deg på tvers av vindretningen
dersom du er i gass eller røykfylte områder, da
dette er korteste vei ut av fareområdet.
• Unngå bruk av åpen varme og andre tennkilder.

Ved opphold innendørs
• Lukk dører, vinduer og ventiler – slå av
vifter/ventilasjonsanlegg med inntak av frisk luft
• Ikke oppsøk kjeller, men opphold deg i de øverste
etasjene
• Pust gjennom et fuktet tøystykke dersom gass
eller røyk merkes. Bruk gassmaske dersom det er
tilgjengelig

VARSLINGSSIGNALER:
Viktig melding - lytt på radio
3 signalserier med ett minutts opphold mellom seriene

BETYR:
Viktig melding, lytt på radio for nærmere orientering.
Lytt til situasjon er avklart og under kontroll.

LNG mottaksterminal
Gasnor eier mottaksterminalen for naturgass (LNG) som er plassert inne på Alcoa Mosjøens
bedriftsområde. De har selvstendig ansvar for drifts og sikkerhetsrutiner, samt informasjon
vedrørende dette anlegget. Alcoa Mosjøen har beredskapsansvaret.

Gasnors LNG mottaksterminal med 5 hvite tanker er plassert i kaiområdet inne på Alcoa Mosjøens bedriftsområde

Gasnor bruker
godkjente transportører
Gasnor transporterer daglig store mengder LNG
langs norske veier og langs norskekysten, og
selskapet har meget stor oppmerksomhet på
sikkerhet. Gasnor AS velger sine transportører ut
fra de strengeste krav til sikkerhet og materiell.
Alle Gasnors transportører er godkjent etter det
internasjonale regelverket for transport av farlig gods
på vei (ADR/ RID - forskriften), og regelverket som
gjelder for transport til sjøs (Lov om sjøfarten,
Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere
og IMDG (International Maritime Dangerous Goods
Code)).
Kjøretøyene er underlagt streng kontroll hos
Biltilsynet hvert år. LNG – skip er underlagt kontroll i
regi av Sjøfartsdirektoratet. Gasnor utfører jevnlig
egen revisjon av transportører.

Naturgass
Naturgass (LNG) brukes til å fyre i ovnene
ved støperiet og anodebakeriet. Naturgass
leveres med båt og oppbevares i tankanlegget som ligger i kaiområde og rommer
opptil 3000 m³ naturgass fordelt på 5 tanker.
Ved lekkasje vil anlegget automatisk stenge
ned.
Naturgass oppbevares i væskeform. Normal
oppbevaringstemperatur på tankene er minus
162 °C. Ved temperaturer over minus 110 °C
vil gassen være lettere enn luft. Gassen er
lite giftig, men den er meget lett antennelig
og eksplosiv ved riktige mengde og blandingsforhold til luft (ca 5-15 %). Naturgass er
fargeløs og luktfri, men blir tilsatt lukt før den
distribueres ut fra anlegget.
Ved høye konsentrasjoner kan gassen
forårsake svimmelhet og virke bedøvende.
Svært høye konsentrasjoner kan gi nedsatt
bevissthet og kvelning fordi oksygen i lufta
fortrenges.
Førstehjelp: Frisk luft. Evt. kontakt lege.
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Hvilke uhell eller ulykker
kan inntreffe på LNGmottaksterminalen?

Når er evakuering
nødvendig, og hvordan
blir jeg varslet?

Sannsynligheten for store gasslekkasjer fra
LNG-mottaksterminalen i Mosjøen er svært
liten. Det mest sannsynlige er at det kan
oppstå mindre lekkasjer av LNG i forbindelse
med lasting fra trailer/ skip, eller fra
koblinger/ flenser, noe som vil representere
liten fare. Naturgass (fordampet LNG) er
lettere enn luft, og vil ved et utslipp raskt
fortynnes og stige opp.
I noen tilfeller kan det oppstå frostrøyk
(vanndamp) fra fordampere og rør på
anlegget. Frostrøyk er damp som
kondenserer til vann i den nedkjølte luften.

Ved uhell/ ulykker av større omfang
har politiet ansvar for varsling av
naboer og utenforstående. Politiet vil i
så fall benytte de hjelpemidler som
anses som nødvendig. Evakueringen
ledes av politiet, med bistand fra
Gasnors driftspersonell.

Forhåndsregler ved
brann eller gasslekkasje
Følg anvisninger fra politiet og
øvrig ansvarlig personell.

Hvordan er LNG–
mottaksterminalen sikret?
Hele LNG-terminaler er inngjerdet og låst og
ikke tilgjengelig for utenforstående. Gassdetektorer og temperaturdetektorer fanger
opp lekkasjer og vil automatisk stenge ned
anlegget slik at gasslekkasje opphører.
Lekkasje eller brann i anlegget varsles
omgående til driftsvakt Gasnor og Alcoa
Mosjøen. LNG-mottaksterminalen blir ukentlig
kontrollert mht lekkasjer, samt kontrolleres av
transportører ved fylling. Tilsynskontroll
sendes umiddelbart til Gasnors driftsvakt.

• Bevar fatningen –
Det er ingen grunn til panikk
• Lukk vinduer og lufteventiler
• Sørg for at alle holder seg innendørs
dersom ikke annen beskjed gis
• Vær oppmerksom på vindretning og
beveg deg bort fra området røyken/
gassen vil drive til dersom du er
utendørs
• Stump røyken, unngå bruk av åpen
flamme, slå av bilmotor og andre
opplagte tennkilder
• Slå av mobiltelefon
Husk at naturgass er lettere enn luft
og vil stige til værs.

Hva gjør jeg hvis jeg
oppdager noe unormalt inne
på LNG-mottaksterminalen?
Kontakt Gasnor driftsvakt på tlf. 954 72 18
For teknisk informasjon eller andre spørsmål
angående LNG mottakssentralen:
Leiv Arne Marhaug, Kommunikasjonssjef
Gasnor AS, Telefon 815 20 080
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