
 
 

 
 
 
 
Information till allmänheten gällande risker vid 
Saab Bofors Test Centers förråd utanför Svartå 
 
Varför denna information? 
Från den 1 juni 2015 är Seveso III-direktivet infört i svensk lagstiftning. 

De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om 

alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor). Saab Bofors Test Centers förråd omfattas av Seveso 

III-direktivet. 

 
Beskrivning av anläggningen 
I förrådet förvarar Saab Bofors Test Center AB explosiva och 

brandfarliga varor både för militärt och civilt bruk. Förutom 

förrådshållning bedrivs endast lastning och lossning av explosiva varor 

förpackade i kartonger, på lastpall, på platsen.  

 

Lokalisering 
Verksamheten är lokaliserad till ett skogsområde utanför Svartå i 

Degerfors kommun och ligger avskilt från allmänheten samt placerat med 

god marginal från bebyggelse. 

 

Hur du varnas och vad du ska göra 
Om en olyckshändelse skulle inträffa i anslutning till förrådet så kommer 

räddningstjänsten att larmas. Om olyckshändelsen bedöms vara så 

allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer 

räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” 

(VMA). Signalen innebär att  du ska gå inomhus, stänga fönster och 

dörrar och ventilation, samt lyssna på radion för mer information. Du kan 

även få information via TV och på SVT-text sidan 599 (Text-TV finns 

även som app till mobilen). 

 

Tillsyn 
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs av Länsstyrelsen i Örebro 

län och av Bergslagens räddningstjänst. För information gällande tillsyn 

kontakta Länsstyrelsen i Örebro län på telefon 010-224 80 00 eller e-post 

orebro@lansstyrelsen.se.  

 

Ytterligare information 
För mer information om anläggningen kontakta Saab Bofors Test Center 

på telefon 0586-680 01. 

 

Kontakta oss om 
du vill ha mer 
information! 

 

BOFORS TEST CENTER 

Bofors Test Center  

Box 418 
 691 27 Karlskoga 

E-post: info@testcenter.se 
www.testcenter.se 

VD: Stefan Krol 
Tel: 0586-680 01 

 

 

 

 

Bergslagens räddningstjänst 
Box 424, 

681 29 Kristinehamn 
E-post: bergslagens.rtj@brt.se 

www.brt.se 
Tel: 0586-636 00 

 

 


