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Arboga Hårdkrom AB 
Ytbehandling, hårdförkromning av legogods 
 

Arboga Hårdkrom har sin fabrikslokal vid Jädersvägen 47 i Arboga. 

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Det innebär att 

verksamheten är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens 

område och att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med 

allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa 

följderna av dem.  

 

Verksamheten består av legoytbehandling av framför allt maskindelar och 

kolvstänger av stål. Hårdförkromning utförs för att få en hård slittålig yta 

med låg friktion. Kromskiktet ger också stålet ett visst skydd mot korrosion. 

Slitna och skadade maskindelar kan även repareras genom att beläggas 

med krom och då återfå sin ursprungliga dimension.  

 

 

Risker och möjliga olyckor  
I ytbehandlingsprocessen används farliga ämnen. En olycka med dessa 

ämnen inblandade skulle kunna orsaka både omedelbar och fördröjd 

allvarlig fara för människors hälsa och miljö.  

 

Farliga ämnen 

På grund av nedanstående egenskaper kan de ämnen som hanteras i 

verksamheten orsaka en allvarlig kemikalieolycka. 

 

• Akut toxicitet 

• Oxiderande  

• Farligt för vattenmiljön 

 
Vad kan hända? 
Vid en brand i verksamheten kan brandröken innehålla hälsofarliga och 

miljöfarliga ämnen. Även släckvattnet kan innehålla ämnen som är 

mycket farliga för vattenmiljön. Vid en olycka kan den närmaste marken 

runt fabriken och Arbogaån kontamineras av farliga ämnen. 
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Så varnas du vid en allvarlig olycka  
 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA  

Om en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffar få du veta det genom att 

ett informations- eller varningsmeddelande sänds ut via tv eller i radio.  

 
Räddningstjänsten är förberedd  

Räddningstjänsten har en plan för hur en räddningsinsats ska genomföras 

vid en olycka vid Arboga Hårdkrom. Räddningsstyrkan från brandstationen i 

Arboga är på plats för en första insats inom 8 minuter efter larmet. Flera 

styrkor från andra stationer inom Räddningstjänsten Mälardalen kan också 

komma att aktiveras, allt efter det behov som finns för den aktuella 

händelsen. Räddningstjänstens första uppgift är att rädda liv, utrymma 

riskområdet och varna och informera omgivande verksamheter. Därefter 

försöker brandpersonalen om möjligt åtgärda skadan, till exempel genom 

att släcka brand eller stoppa läckage.  

Om en större olyckshändelse skulle inträffa på Arboga Hårdkrom, som 

riskerar att påverka allmänheten, ska du följa anvisningar från 

räddningstjänsten. Räddningstjänstens arbete på plats leds av 

räddningsledaren. Räddningsledaren fattar beslutet om det måste ske en 

Brandutrymning eller om det behöver ges en varning och information via 

VMA, viktigt meddelande till allmänheten.  

 
Information vid en olycka 

113 13 är Sveriges nationella telefonnummer för information vid allvarliga 

olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få information. Numret 

stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra 

myndigheter. 

 

Om det är information som måste hanteras akut ska även fortsättningsvis 

nödnumret 112 användas.  


