
Information till allmänheten gällande risker vid Tensta- 

Forsa/Björklinge bergtäkt 

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). 

Lokalisering 
Täktområdet är beläget strax öster om E4:an, ca 1 km söder om trafikplats Björklinge och ca 15 km norr om 

Uppsala. 

Kort beskrivning av täktverksamheten 
Det har bedrivits morän- och bergtäktsverksamhet inom täktområdet sedan år 2004. Veidekke Industri AB har 

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att bedriva täktverksamhet samt krossning och sortering av totalt 4 

miljoner ton bergmaterial med en genomsnittlig årsproduktion på 200 000 ton berg. Maximalt uttag får under 

enstaka år uppgå till 300 000 ton. 

Sprängämnen och oxiderande ämnen 
Max 40 ton sprängämne hanteras inom täktverksamheten. Ingen hantering av farliga ämnen utöver diesel. 

I nedanstående tabell redovisas samtliga farliga ämnen samt den maximala mängd som kan förväntas 

förekomma vid bergtäkten vid ett och samma tillfälle. 
Farligt ämne 
(Produktnamn samt för rena ämnen även kemiskt 
namn och CAS-nr) 

Kategori/namn 
i Del 1/Del 2 i 
Sevesoförordning 

Faroklassificering 
GHS 

Farokod 
GHS 

Mängd 
(ton) 

Emulsionssprängämne 
(ammoniumnitratbaserat, bulkemulsion) 

Del 1: P1a Expl. 1.1 H201 40 

Patronerad emulsion Del 1: P1a Expl. 1.1 H201 1,5 

Sprängkapslar Del 1: P1a Expl. 1.1 H201 0,001 

Dieselolja Del 2: Punkt 34 Flam. Liq., 3; Asp. 
Tox., 1; Acute Tox., 
4; Skin Corr., 2; 
Carc., 2; 
STOT RE, 2; Aquatic 
Chronic, 2; Aquatic 
Acute, 2; 

H226; H304; 
H332; H315; 
H351; H373; 
H411; H401; 

16,4 

Faroklassificering och kod för faroangivelse redovisas enbart för faror som omfattas av Sevesoförordningen. 

Hur varnas du och vad ska du göra? 
Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av 

räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara 

så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett 

”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar 

och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text 

sidan 599. 

Tillsyn av verksamheten 
Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Information och kontaktuppgifter 
Verksamhetsutövare: SKÅAB AB 

Kontaktperson: Mats Björkryd 

Adress: Vallentunavägen 113, 194 92, Upplands-Väsby 

Telefon: 08-480 024 75 

E-post: mats@skaab.se 

mailto:mats@skaab.se

