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HANDLINGSPROGRAM, SEVESO – för hur allvarliga kemikalieolyckor ska 
förebyggas 

Bergtäkt inom fastigheten Dömestorp 2:3 i Linköping kommun, 
Östergötlands län. 

1. Inledning 

Svevia AB (Svevia) söker tillstånd för bergtäktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken inom 
fastigheten Dömestorp 2:3 i Linköpings kommun, Östergötlands län. Detta handlingsprogram 
utgör en del av uppfyllandet av regelverket för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, Seveso. I Svevias fall rör det sig om hantering av sprängmedel P1bL Explosiva 
ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.4. > 10 <50 ton, se nedan. 

Brytning av berg sker genom sprängning. Sprängning utförs enligt bestämmelser och anpassat till 
förutsättningar som råder inför varje enskild salva. Varje sprängning journalförs i en 
sprängjournal (kallas ibland täktrapport som tillsammans med en inmätningsrapport av 
borrhålen bildar en sprängjournal). Täktverksamheten omfattar en användning av normalt 14 ton 
upp till maximalt 28 ton sprängmedel per sprängtillfälle, vilket medför att verksamheten omfattas 
av den lägre kravnivån i Sevesolagstiftningen, lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Inga sprängmedel kommer att förvaras på 
anläggningen när sprängning inte förekommer. 

Enligt 5§ i Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor krävs inte anmälan för verksamheter som omfattas av tillståndsplikt 
enligt 9 kap 6§ Miljöbalken. Enligt 2§ MSBFS 2015:8 ska dock handlingsprogrammet för sådana 
verksamheter kompletteras med de uppgifter som ska ingå i en anmälan, om dessa uppgifter inte 
lämnats på annat sätt i tillståndsansökan, något som uppfylls i och med detta handlingsprogram 
tillsammans med ansökan.  

Det finns inte några andra verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen inom det område 
som Svevia söker tillstånd för fortsatt täktverksamhet. 

Handlingsprogrammet syftar till att redovisa mål och allmänna handlingsprinciper för hur 
allvarliga kemikalieolyckor, främst på grund av förekomst av sprängämnen, kommer att hanteras 
och hur de kontrolleras. 

2. Omfattning 

Vid sprängning i Svevias täkter sker detta med hjälp av avtalad underentreprenör alternativt egen 
personal som har erforderlig kompetens. 

Sprängämnen förvaras bara i täkten under tiden laddnings- och sprängarbetet sker. 

Arbetet med att förhindra allvarliga kemikalieolyckor omfattar följande områden: 

2.1 Lagkrav 
2.2 Policydokument 
2.3 Organisation och personal 
2.4 Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga olyckor 
2.5 Säkerhetsstyrning 
2.6 Hantering av ändringar 
2.7 Planering för nödsituationer 
2.8 Avvikelsehantering 
2.9 Utvärdering och revision 
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Arbetet är en integrerad del av det övergripande ledningssystemet för miljö, kvalitet och 
arbetsmiljö som finns etablerat för verksamheten. Nedan beskrivs de olika områdena. 

2.1 Lagkrav  

Sevesolagstiftningen innebär att verksamhetsutövare ska utarbeta ett handlingsprogram för 
förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. Det finns även annan lagstiftning som innehåller 
krav på utarbetande av ledning och systematiskt arbetssätt inom arbetsmiljö- och 
brandskyddsområdet (bland annat Arbetsmiljölagen 1977:1160 kap. 3 §2a). Svevia har ett 
ledningssystem och hantering av egenkontrollen, med regler och rutiner för att minimera risker i 
verksamheten. En viktig princip är att med hjälp av riskanalyser ha god kännedom om de 
eventuella kemikalierisker som finns i verksamheten samt att med hjälp av kontinuerligt 
förbättringsarbete minska dessa.  

Säkerhetsarbetet kommer att bedrivas som en naturlig del i verksamhetens dagliga arbete. 
Arbetet kommer att uppdateras fortlöpande genom att undersöka, genomföra och följa upp 
säkerhetsfrågorna. 

Svevias målsättning avseende allvarliga kemikalieolyckor är att säkerställa att olyckor med 
personskador eller skador på miljön inte ska förekomma inom verksamheten.  

2.2 Policy för säkerhet, hälsa och miljö 

Svevia har policydokument för säkerhet, arbetsmiljö och miljö, och ska på ett systematiskt sätt 
arbeta för att förebygga att incidenter eller olyckor inträffar. 

Som konkreta riktlinjer för täktverksamhetens säkerhetsarbete gäller att: 

• Arbetsmoment analyseras ur risksynpunkt. (Handledning riskarbete, Riskarbete Ballast,  
Riskhantering). 

• Riskfyllda arbetsmoment arbetsbereds (se ovan). 

• Rutiner för underhåll, inspektions- och reparationsarbeten. 

• Krav på relevant utbildning för all personal. (Utbildning och kompetens, Krav på 
utbildning och kompetenser) 

• En sprängplan utarbetas för varje täkt inför sprängning av underentreprenören för 
sprängning. Denna sprängplan uppdateras vid behov tex om förutsättningar ändras i 
täkten. Som en del av sprängplanen ingår en riskanalys för sprängningen. 

(Informationsbehov vid sprängningsarbete, AFS 2007:1, AFS 2010:1) 

• Behovet av åtgärder (direkta eller planerade) för att minska säkerhetsrisker ska fastställas 

utifrån utförda riskanalyser. (AFS 2007:1, AFS 2010:1). 

• Säkerhetsarbetet följs regelbundet upp och utvärderas genom interna kontroller såsom 
miljörond samt interna och externa revisioner. (Erfarenhetsåterföring). 

2.3 Organisation och personal 

Organisationen är beskriven och dokumenterad i organisationsschemat för verksamheten. 

• För den löpande verksamheten i täkten är platschefen ytterst ansvarig. 

• Ansvaret för hantering av sprängmedel samt genomförandet av sprängning har 
delegerats till sprängarbasen (underentreprenör). Detta är reglerat i avtal och gås igenom 
vid startmötet i täkten. 

Utbildning sker enligt en utbildningsplan för verksamhetens personal. Kontroll av eventuella 
underentreprenörers utbildningsnivå sker vid startmötet. 

Ansvarsfördelning och arbetssätt i samband med allvarliga olyckshändelser styrs genom interna 
nödlägesrutiner (Checklista nödlägesberedskap miljöolycka för respektive täkt). Svevia har även 
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en fastlagd central organisation som träder in i händelse av större nödlägen och kriser (KRIS – 
finns på intranätet). 

Dokument Svevia: 

• Start och uppföljningsmöte 

• Miljökrav för leverantörer  

• Agerande i Svevias täkter 

• Avtal med leverantörer 

• Situationsplan över täkten, med in- och utfarter markerade, APD-plan 

• Organisation täkt 

• Checklista Nödlägesbredskap miljöolycka 

• Utbildning och kompetens  

• Krav på utbildning och kompetenser 

• Process 4.1.2.05 Losshållning 

• Process 4.1.2.01 Planering 

• KRIS, på intranätet 

2.4 Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga olyckor 

En genomgång av riskerna vid täkten ur säkerhets- och miljösynpunkt görs ca en gång per år. Då 
insamlas även underentreprenörers riskanalyser. 

De faktorer som i huvudsak bedöms kunna ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka är: 

1. Läckage i samband med transport och hantering av produkter i samband 
med laddning/sprängning 

Påverkan: Vid större spill eller utsläpp kan mark och ytvatten påverkas negativt (av exempelvis 
kväve och petroleumprodukter). Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck, dike) skada 
vattenlevande organismer samt bidra till övergödning. 

Försiktighetsåtgärder: Beredskap kommer att finnas för att vidta saneringsåtgärder enligt 
gällande regelverk, t.ex. invallning med jord och inlämning till destruktion. Vid större utsläpp tas 
alltid kontakt med tillsynsmyndigheten samt brandförsvaret. 

I normalfallet skulle ett läckage från lastbilen eller vid laddningstillfället samlas upp direkt vid 
källan, skulle så inte ske kan läckage samlas upp i sedimentationsbassängen inom 
verksamhetsområdet. 

2. Personskada i samband med transport och hantering av explosiva varor 
samt sprängarbeten 

Påverkan: Vid oavsiktlig detonering av sprängämne kan stötvåg och stenkast orsaka personskada 
och materiella skador inom ett stort avstånd från platsen för sprängningen. 

Försiktighetsåtgärder: Arbetsmiljöverkets föreskrift om sprängarbeten (2007:1) ska följas. Bland 
annat ska en sprängplan upprättas för varje sprängobjekt innan sprängarbetet utförs. Det ska 
även utses en sprängarbas som leder och övervakar arbetet.  

Verksamhetens yttre gräns (verksamhetsområdet) utgör ett maximalt skyddsområde där tillträde 
för allmänheten inte tillåts i samband med sprängning. Vid sprängning kommer bland annat 
följande generella försiktighetsåtgärder att vidtas: 

• Närboende informeras innan sprängning. 

• En säkerhetszon ronderas innan sprängning. 

• Informationsskyltar anslås där det är möjligt runt täktområdet. 

Övriga risker och säkerhetsåtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), se bilagan 
till ansökan. 

Dokument Svevia: 
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• Riskinventeringar 

• Riskarbete Ballast 

• Riskhantering 

• Start och uppföljningsmöte 

• Process 4.1.2.05 Losshållning 

• Process 4.1.2.01 Planering 

2.5 Säkerhetsstyrning 

Verksamheten bedrivs utifrån ett flertal policydokument, se ovan. Verksamheten bedrivs enligt 
Svevias ledningssystem. Då underentreprenörer anlitas för sprängning säkerställs att dessa har 
egna, anpassade rutiner för sprängarbetet. 

Alla som ska arbeta vid sprängningsarbetet och brytning ska ta del av de allmänna ordningsregler 
(Miljökrav för Svevias leverantörer) samt övriga rutiner som gäller för täkten, innan arbete 
påbörjas. 

Arbetet påbörjas inte förrän startmöte genomförts. 

Dokument Svevia: 

• Miljökrav för leverantörer 

• Agerande i Svevias täkter 

• Avtal med leverantörer 

• Start och uppföljningsmöte 

• Riskinventeringar 

• Process 4.1.2.05 Losshållning 

• Process 4.1.2.01 Planering 

2.6 Hantering av ändringar 

Ändringar i fråga om personal, täkt, arbetsprocesser, material, utrustning eller rutiner som kan 
påverka risken för allvarliga kemikalieolyckor genomförs först efter noggrann planering och 
uppdaterad riskinventering. Sådana ändringar planeras tillsammans av sprängentreprenör och 
platschef. 

Dokument Svevia: 

• Start och uppföljningsmöte 

• Riskinventeringar 

• Process 4.1.2.05 Losshållning 

• Process 4.1.2.01 Planering 

 

2.7 Planering för nödsituationer  

För hantering av nödsituationer finns följande dokument på arbetsplatsen: 

• Situationsplan över täkten, med in- och utfarter markerade, APD-plan 

• Organisation täkt 

• Anhörigförteckning 

• Ordnings- och skyddsregler 

• Säkerhetsdatablad för sprängmedel (finns hos underentreprenör vid 
sprängningstillfället) 

• Checklista Allvarlig arbetsolycka 

• Checklista Nödlägesbredskap miljöolycka 

• Arbetsmiljöanslag 
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• Anslag Nödsituation 

• Svevias generella miljökrav 

• Kemikalieförteckning 

• Uppsamlingsmaterial för läckage (absol eller eventuellt stenmjöl) 

• Riskinventering 

• Täkttillstånd och täktplan 

• Planritningar (för boden finns i täktpärm).  

2.8 Avvikelsehantering 

Identifierade avvikelser och händelser noteras och följs upp i företagets interna ledningssystem. 
Diskussion kring risker, försiktighetsåtgärder och korrigerande åtgärder förs regelbundet med 
anlitade sprängentreprenörer. Allvarliga arbetsmiljöolyckor rapporteras till Arbetsmiljöverket 
enligt krav i arbetsmiljölagstiftningen. Egenkontroll utförs kontinuerligt vid interna revisioner. 
Eventuella brister anmäls och åtgärdas fortast möjligt. 

Dokument Svevia: 

• BIA 

• Process 4.1.2.13 Erfarenhetsåterföring 

2.9 Utvärdering och revision 

I samband med bl.a. interna och externa revisioner samt regelbunden utvärdering av den 
specifika anläggningen görs en kontroll av att säkerhetsledningssystemet är effektivt och 
ändamålsenligt samt att arbetssätten i verksamheten uppfyller gällande lagkrav, driftspecifika 
säkerhetskrav samt villkor i drifttillstånd. Handlingsprogrammet kommer även att uppdateras 
vid förändring eller minst vart 5:e år. 

Dokument Svevia: 

• MAL-2315 Riskarbete Ballast 

• Process 4.1.2.13 Erfarenhetsåterföring 

 

Svevias rutiner och checklistor (dokument och dokumentid kan ändras i Svevias 
verksamhetssystem, dessa är de som gällde 2019-12-16): 

• BLA-0823 Start och uppföljningsmöte 

• BLA-0883 Kemikalieförteckning 

• INS-0852 Informationsbehov vid sprängningsarbete  

• INS-1550 Handledning riskarbete 

• INS-2691 Riskhantering 

• INS-2693 Riskinventering 

• INS-2870 Utbildning och kompetens 

• LRS-0359 Miljökrav för Svevias leverantörer 

• LRS-0890 Krav på utbildning och kompetenser 

• MAL-2205 Arbetsmiljöanslag 

• MAL-2213 Checklista Allvarlig arbetsolycka 

• MAL-2214 Checklista Nödlägesbredskap miljöolycka 

• MAL-2215 Anslag Nödsituation 

• MAL-2216 Anhörigförteckning 

• MAL-2307 Agerande i Svevias täkter 

• MAL-2315 Riskarbete Ballast  

• MAL-2368 Organisation täkt 
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• MAL-2719 APD-Plan Situationsplan över täkten, med in- och utfarter 
markerade  

• MAL-4167 Ordnings- och skyddsregler Ballast 

• Process 4.1.2.01 Planering 

• Process 4.1.2.05 Losshållning 

• Process 4.1.2.13 Erfarenhetsåterföring 
 

• BIA 

• Skydds-, miljö- och brandskyddsrond Ballast i BIA 

• Täkt Y- Pengsund (Täktspecifik checklista/egenkontroll) i BIA 
 

• Avtal med leverantörer 

• Säkerhetsdatablad för sprängmedel (har underentreprenör av sprängning) 

• Uppsamlingsmaterial för läckage (oftast stenmjöl) 
 

• AFS 2007:1 

• AFS 2010:1 

• AFS 2019:2 (Författning träder ikraft 2020-01-01) 


