
 
 

 

Information till allmänheten 
 

Varför verksamheten omfattas av lagen (1993:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 
Vid vissa sprängtillfällen används över 10 ton sprängmedel. Tiden mellan att borrhålen 
fyllts med sprängmedel och att salvan detoneras klassas som lagring, vilket gör att 
verksamheten omfattas av lagstiftningens lägre kravnivå. 
 

Kort beskrivning av verksamheten  
Bergtäkten är belägen inom fastigheten Österbodarna 1:9, ca 8 km sydväst om centrala 
Alingsås. I täkten produceras förädlade bergmaterialprodukter som nyttjas i olika bygg- 
och anläggningsprojekt. De arbetsmoment som verksamheten omfattar är avbaning, 
borrning, sprängning, krossning, sortering, skutknackning, lastning, samt transport av 
bergmaterial. 
 

Kemikalier som nyttjas i verksamheten 
Det är endast sprängmedlet som nyttjas för losshållning av berg som omfattas av 
lagstiftningen. Typen av sprängmedel som nyttjas i täkten (bulkemulsionssprängmedel) består 
av flera komponenter. Komponenterna är inte explosiva i sig, utan blir så först när de blandas i 
borrhålet. Komponenterna transporteras till platsen skilda från varandra och förvaras heller 
inte på plats i täkten när sprängning inte sker, vilket gör att hanteringen av sprängämne i 
verksamheten är mycket säker.  
 

Hur allmänheten varnas vid kemikalieolycka 
Vid kemikalieolycka larmas  berörda myndigheter och vid allvarlig olycka också rädd-
ningstjänsten. Om olyckan är så pass allvarlig att boende i närheten bedöms påverkas 
kommer närboende att informeras. Informationen kommer innefatta hur man bör agera 
till följd av olyckan.   
 
Vid akut fara kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet ”Viktigt 
meddelande”.  Vid allvarlig kemikalieolycka rekommenderas boende i närheten att gå 
inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på radio för vidare 
information.  
 

Tillsyn av verksamheten 
Tillsyn (i enlighet med Sevesolagstiftningen) utövas av länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Mer ingående uppgifter gällande tillsyn, tillsynsplan eller annan information kan fås genom att 
kontakta angiven kontaktperson (enligt nedan) eller tillsynsmyndighet för verksamheten. 
 

Ytterligare information 
För ytterligare information om verksamheten kontakta: 
 
Marcus Ljungholm  Marcus.ljungholm@swerock.se  
Platschef Swerock AB  0733 84 79 56 
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