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FÅ R VI STÖ RÅ EN 
LITEN STUND MED 

VIKTIG 
INFÖRMÅTIÖN? 

 

 Information från Saab Bofors Center och Forcit om företagens 

säkerhetsarbete, risker och hur allmänheten ska agera vid en olycka. 

 

 

Kontakta oss om 
du vill ha mer 
information! 

 

BOFORS TEST CENTER 

Bofors Test Center  
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E-post: info@testcenter.se 
www.testcenter.se 

VD: Stefan Krol 
Tel: 0586-680 00 
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Den huvudsakliga verksamheten på 

Saab Bofors Test Center är provning av 

ammunition och kanoner samt 

destruktion av explosiva produkter. 

Verksamheten omfattas av förordningen 

om åtgärder för att förebygga och 

begränsa allvarliga kemikalieolyckor.  

Hantering av risker 

De allvarligaste riskerna är att det blir en 
större explosion eller brand. Eftersom vår 

verksamhet ligger avsides bedöms riskerna 

för olägenhet för allmänheten vara små. Vi 
har ett ledningssystem för hälsa, säkerhet, 

miljö o kvalitet. Vi är certifierade enligt 

ISO-standarderna för miljö och kvalitet. All 
provning sker i överensstämmelse med de 

lagar, anvisningar och normer som finns. 

Vår personal är en viktig del i arbetet att 
förebygga olyckor. Personalen utbildas 

regelbundet inom områdena hälsa, säkerhet 

och miljö. Alla anställda utbildas också 
kontinuerligt i att förebygga och identifiera 

risker och situationer som kan leda till 

olyckshändelser.  
 

Intern räddningsplan 

Vi är skyldiga att vidta lämpliga åtgärder, 
bl a måste vi kontakta räddningstjänsten, 

för att begränsa följderna av en allvarlig 

kemikalieolycka. I vår interna 

räddningsplan beskriver vi hur personalen 

ska förebygga eller begränsa eventuella 

skador, t ex kan den egna 
industribrandkåren rycka ut och göra en 

insats inom några minuter. Den kommunala 

räddningstjänsten är på plats inom tio 
minuter.  

 

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de 
menliga följderna för tredje man är att 

verksamheten sker inom ett avspärrat 

område på stort avstånd från bostäder och 
annan verksamhet. 

 

Räddningstjänsten fattar beslut 

Inträffar en större olycka på Saab Bofors 

Test Center ska allmänheten invänta 

besked från räddningstjänsten. 

Räddningstjänsten fattar beslut om tredje 
man måste varnas och i så fall sker det 

genom lokalradion samt genom VMA, 

viktigt meddelande till allmänheten (läs 
mer om detta på sista sidan).  

 

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 orebro@lansstyrelsen.se. 
Det går också att kontakta verksamheten 

med nedanstående kontaktuppgifter.  

 
Ytterligare information  

Mer information om anläggningen samt de 

hanterade ämnena kan ni få genom att 
kontakta Saab Bofors Test Center AB på 

telefon 0586-680 00 eller e-post 

info@testcenter.se. 

Vi hanterar och lagrar ett antal farliga ämnen 
 
  Diesel, bensin, flygfotogen och gasol   Explosiva produkter 
  Egenskaper: Extremt brandfarligt    Egenskaper: Explosivt och brandfarligt 
  Användningsområde: bränsle     Användningsområde: Ammunition och destruktion 
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Den huvudsakliga verksamheten på 

Forcit Sweden AB är tillverkning av AN 

baserad emulsion, förvaring av råvaror 

och explosiva varor. För att göra 

tillverkningen av matris samt 

hanteringen av explosiva varor så säker 

som möjligt arbetar vi kontinuerligt med 

säkerhet och säkerhetsberedskap.  

Forcit har ett verksamhetssystem för hälsa, 

säkerhet, miljö och kvalitet i enlighet med 

gällande lagar, förordningar och 
föreskrifter. Vår personal är en viktig del i 

arbetet med att förebygga olyckor. Alla 

anställda utbildas kontinuerligt i att 
förebygga och identifiera risker och 

situationer som kan leda till 

olyckshändelser. Ytterligare 
kompetenshöjande utbildningar hålls 

regelbundet för att säkerställa och behålla 

kompetensen hos alla anställda. 

Intern räddningsplan  

Om en brand skulle inträffa där 

produkterna är involverade kan det 

resultera i spridning av NOx gaser. 
Spridningsområdet kommer att vara 

begränsad till Bofors Skjutfält till största 

del, men kan under ogynnsamma 
vindförhållanden även påverka närområdet. 

Forcit samt Räddningstjänsten har en intern 

räddningsplan i vilken det beskrivs hur 
personalen ska förebygga och/eller 

begränsa eventuella skador. 
Industribrandkåren kan rycka ut och göra 

en insats inom några minuter och den 

kommunala räddningstjänsten är på plats 
inom tio minuter.  

Räddningstjänsten fattar beslut 

Om en större olycka inträffar och som 
riskerar att påverka tredje man ska 

allmänheten invänta besked från 
räddningstjänsten. Räddningstjänsten fattar 

beslutet om det måste varnas och i så fall 

sker det genom lokalradion samt genom 
VMA, viktigt meddelande till allmänheten 

(läs mer om detta på sista sidan i 

informationen).  

 
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 orebro@lansstyrelsen.se. 

Det går också att kontakta verksamheten 
med nedanstående kontaktuppgifter.  

 
 

  

Vi hanterar och lagrar ett antal farliga ämnen 
 
  Explosiva varor     AN-baserade halvfabrikat, råvaror 
  Egenskaper: Explosivt, Utsöndrar NOx gaser vid brand Egenskaper: Oxiderande, utsöndrar NOx gaser 
vid brand 
  Användningsområde: Civil sprängning   Användningsområde: Civil sprängning 
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Räddningstjänsten är väl förberedd 

Räddningstjänsten har en god beredskap om det skulle inträffa en olycka 

på Saab Bofors Test Center eller Forcit i Karlskoga. 

Om en olycka skulle inträffa inom området kommer styrkan från brandstationen i Karlskoga att göra en första 

insats inom 10 minuter. Efter 30 minuter kan flera styrkor från andra brandstationer inom 

räddningstjänstförbundet vara på plats, allt efter det behov som finns för den aktuella händelsen. Det kan till 

exempel vara brand i mark, brand i byggnad eller utsläpp av farligt ämne. 

Räddar liv 

Räddningstjänstens primära uppgift är att rädda liv och att spärra av riskområdet. Därefter åtgärdar 

brandpersonalen skadan, till exempel genom att släcka bränder, stoppa brandspridningen till omgivningen, 

stoppa och täta eventuella utflöden och gasläckor. Räddningstjänsten har också till uppgift att informera 

allmänheten om olyckan hos Bofors Test Center skulle vara av allvarligare art. Det gör man genom VMA, 

Viktigt meddelande till allmänheten. När man hör signalen (läs mer om detta på sista sidan) ska man gå 

inomhus, stänga dörrar och fönster samt lyssna på Sveriges radio.  

 

Arbetar förebyggande 

Räddningstjänsten arbetar även förebyggande tillsammans med företaget, bland annat genom regelbundna 

kontroller av brandskyddet. Första insatsstyrkan har en insatsplan med sig i släckbilen som uppdateras 

regelbundet. Styrkan är tränad och övad i den typen av olyckshändelser som kan tänkas inträffa på området. 

Räddningstjänsten är mycket väl förberedd om det skulle inträffa en olycka. 
 

 

 

  

Lagar som förebygger och skyddar 

Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) 

och Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är lagar som båda strävar mot ett säkrare samhälle genom 

att ställa krav och ge riktlinjer till verksamheter.  

Vad innebär lagarna?  

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor – En 

säkerhetsrapport skall upprättas och lämnas till myndigheten. Rapporten skall innehålla ett handlingsprogram 

för hur allvarliga kemikalieolyckor förebyggs. Rapporten skall också redogöra bl.a. för vilka ämnen som 

hanteras, beskriva verksamhetens omgivning samt identifiera och analysera olycksrisker. Säkerhetsrapporten 

ska förnyas vart femte år. Lag om skydd mot olyckor – Denna lag förtydligar vilket ansvar verksamheten har 

och vad man ska göra för att skydda sig mot olyckor.  

Saab Bofors Test Center och Forcit ska precis som alla andra verksamheter i samhället bedriva ett 

systematiskt brandskyddsarbete. För Saab Bofors Test Center och Forcit tillkommer dessutom särskilda 

skyldigheter då man hanterar farliga ämnen som i sin tur kan ge allvarliga skador på människor eller miljön 

vid en eventuell olycka. Exempel på dessa särskilda skyldigheter är att i skälig omfattning hålla och bekosta 

beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eller begränsa 

sådana skador. 

 Information till närboende  

Samtliga företag och verksamheter i området ska informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och 

hur man ska förfara vid en eventuell olycka. Länsstyrelsen och Räddningstjänsten är tillsynsmyndigheter och 

kontrollerar att lagarna följs. 



Ta alltid ett larm på allvar 

Vid fara ges larmsignalen – VMA ”Viktigt meddelande till allmänheten” 

På Saab Bofors Test Center hanteras brandfarliga och explosiva varor och på Forcit oxiderande samt explosiva 

varor. Det är framför allt en olycka med de explosivavarorna och de ammoniumnitratbaserade produkterna som 

kan påverka allmänheten. Om en olycka inträffar meddelas allmänheten genom signalen VMA- Viktigt 

Meddelande till Allmänheten. Signalen består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus 

emellan.  
 

 

 
När signalen ljuder vidtag omedelbart följande åtgärder: 

 

1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än ute. 

2. Stäng dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.  

3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler. 

4. Lyssna på Sveriges Radio för vidare information. 

 

Signalen Viktigt Meddelande provas varje kvartal. Detta sker kl 15.00 första helgfria måndagen i månaderna 

mars, juni, september och december. 

Om det brinner 

Brandrök kan ha stark stickande lukt som kan ge sveda i ögon och 

näsa samt ge irritation i halsen och hosta. Röken följer 

vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att 

kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå 

vinkelrätt mot vinden.  

 

Stanna inomhus tills Du får hjälp. Gå inte ut förrän Du hör signalen 

FARAN ÖVER – en 30 sekunder lång sammanhängande signal. 

Följ informationen via radio och TV. 

Efter ett varningsmeddelande i radio och TV kommer fortlöpande information från kommunens 

räddningsledare. Följde råd och anvisningar som räddningsledaren ger. Se också SVT-Text 599. Undvik att 

använda telefon, även mobil. 


