
Vid Fyrislund bussdepå hanteras farliga ämnen i kvantiteter som medför att anläggningen omfattas av 

Sevesolagstiftningens lägre kravnivå.  

Detta innebär att ett handlingsprogram som beskriver mål och allmänna handlings principer samt 

säkerhetsorganisationen finns. 

För att hanteringen ska ske på ett säkert sätt så att allvarliga kemikalieolyckor förebyggs och begränsas 

är samverkan mellan berörda parter grundläggande. Kollektivtrafikförvaltning (UL), Maintpartner och 

Nobina har därför enats om att ta fram ett gemensamt Handlingsprogram som omfattas av 

gemensamma mål och allmänna handlings principer för att inga allvarliga kemikalieolyckor ska 

inträffa vid Fyrislunds bussdepå. Om en olycka ändå inträffar ska de förebyggande åtgärder 

som vidtagits lindra konsekvenserna av olyckan. 

 

Grunden till att Fyrislunds bussdepå omfattas av regelverket för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso) är att den mängden 
extremt brandfarlig kondenserad gas (fordons gas) som samtidigt kan förekomma vid depån. 
 
 
Vid Fyrislunds bussdepå finns ett säkerhetsledningssystem som innefattar: 

 

− att det finns en effektiv organisation och en tydlig ansvarsfördelning för hantering av riskerna för 

kemikalieolyckor. Alla anställda, entreprenörer och annan extern personal ska ha den kunskap som 

behövs för att kunna utföra ett säkert arbete. 

 

− att risker fortlöpande och systematiskt identifieras och bedöms. Vid behov ska åtgärder vidtas för att 

begränsa eller eliminera risker, riskanalyser, handlingsplaner och nödlägesplaner ska hållas 

uppdaterade. 

 

− att det finns rutiner och instruktioner som styr hur arbetet ska bedrivas under säkra förhållanden, 

inklusive förebyggande underhåll och fortlöpande tillsyn. 

 

− att planerade ändringar analyseras och bedöms utifrån säkerhetssynpunkt. Vid behov ska riktade 

riskanalyser genomföras. 

 

− att planering av nödsituationer görs med aktuell riskanalys som underlag. Åtgärder för att lindra 

konsekvenserna av en olycka ska genomföras. Instruktioner för hur personal ska agera vid en 

nödsituation ska finnas. 

 

− att följa upp hur rutiner efterlevs och att brister åtgärdas. Kemikalieolyckor, tillbud eller andra 

avvikelser ska rapporteras internt och beslutade åtgärder följas upp. Olyckor ska anmälas till berörda 

myndigheter. 

 

− att Handlingsprogrammet utvärderas regelbundet. Revidering ska genomföras om brister konstateras 

eller om verksamheten ändras på ett sätt som väsentligt kan påverka riskerna för allvarliga 

kemikalieolyckor. 

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövaren 

Region Uppsala 

Växel: 018-611 00 00 

Post: Box 602, 751 25 Uppsala 

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala 



 
 


