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Kungsörs Grus AB  
Bergtäkten Nytorpsberget 
 

Vid bergtäkten Nytorpsberget, inom fastigheterna Åkerbo 

Häradsallmänning S:2 och Hogsta 1:6 i Kungsörs kommun, bedriver 

Kungsörs Grus AB täktverksamhet som omfattas av Sevesolagen (1999:381), 

lagen  om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. Det innebär att verksamheten är skyldig att vidta lämpliga 

åtgärder inom verksamhetens område och att kontakta räddningstjänsten 

vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad 

som möjligt begränsa följderna av dem.  

 

Syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för den 

regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar 

borrning, sprängning, krossning och sortering samt maskinhantering av 

bergmaterial.  Normalt sker sprängning ca 10 gånger per år. 

 

Bergtäkten är belägen ca 3,6 km söder om Kungsör och ca 3 km söder om 

E20. Infarten till täkten ligger efter väg 56 som går mellan Kungsörs och 

Katrineholm. 

 

Risker och möjliga olyckor  
Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, 

förekommer vid sprängning i täkten. Sprängämnena är ammoniumbaserade 

och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med 

brännbart material kan orsaka brand. 

 

Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är 

explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller 

hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med 

sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt 

okänsligt mot friktion, stötar och slag.  
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Vad kan hända? 
Risken för att en allvarlig kemikalieolycka ska påverka personer som 

bor och vistas utanför täkten betraktas som försumbar. Risken för 

påverkan gäller snarare de personer som vistas inom täktområdet så 

som egna anställda, inhyrd personal och entreprenörer. Det föreligger 

dock viss risk att ett läckage i samband med transport och hantering 

kan påverka miljö med övergödning eller skada vattenlevande 

organismer. 

 

Vid täkten finns varningsskyltar och längst med brytområdet sitter stängsel 

uppe där olycksrisk finns. 

 

 

Så varnas du vid en allvarlig olycka  
 

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA  

Om en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffar kan du få veta det 

genom att ett informations- eller varningsmeddelande sänds ut via tv och 

radio. Emellertid väntas inte något olycksscenario vid anläggningen kunna 

innebära någon fara som medför att allmänheten behöver underrättas på 

det sättet.  

 
Räddningstjänsten är förberedd  

Räddningstjänsten har en plan för hur en räddningsinsats ska genomföras 

vid en olycka på täkten. Räddningsstyrkan kommer att vara på plats för en 

första insats inom 10 minuter efter larmet. Räddningstjänsten ingår i ett 

räddningstjänstförbund och samverkar även med andra regioner vilket gör 

att flera styrkor från andra brandstationer och kommuner också kan komma 

att aktiveras, allt efter det behov som finns för den aktuella händelsen. 

Räddningstjänstens första uppgift är att rädda liv, utrymma riskområdet och 

varna och informera omgivande verksamheter. Därefter försöker 

brandpersonalen om möjligt åtgärda skadan, till exempel genom att släcka 

brand eller stoppa läckage.  

 

Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom täktområdet, som riskerar 

att påverka allmänheten, ska du följa anvisningar från räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens arbete på plats leds av räddningsledaren. 

Räddningsledaren fattar beslutet om det måste ske en utrymning eller om 

det behöver ges en varning och information via VMA, viktigt meddelande 

till allmänheten.  
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Information vid en olycka 

113 13 är Sveriges nationella telefonnummer för information vid allvarliga 

olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få information. Numret 

stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra 

myndigheter. 

 

Om det är information som måste hanteras akut ska även fortsättningsvis 

nödnumret 112 användas.  
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