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INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN 

  Verksamheten på Vingåkersverken 
Nammo Sweden AB är ett företag som destruerar ammunition. 

Ammunitionen kommer både från svenska försvaret och från utlandet. 

Vingåkersverken tar hand om allt från bomber och stora sjöminor till 

landminor, granater eller finkalibrig ammunition. Explosivämnen så som 

trotyl, hexogen och krut säljs för återvinning på den civila marknaden. 

Metaller går till metallåtervinning och emballage flisas och säljs till 

värmeverk.  
Periodvis förekommer även produktion av rökgranater och 

rökhandgranater. Vid anläggningen förvaras och hanteras därför 

kemikalien Titantetraklorid som är frätande och giftig. 

Sevesolagstiftningen 
 

Nammo Vingåkersverken omfattas 

av den högre kravnivån enligt 

Sevesolagstiftningen vilket innebär 

att företaget är skyldigt att hantera 

och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor inom 

verksamheten.   

 

Det innebär också att allmänheten 

ska informeras om verksamheten 

och hur man skall förfara vid en 

olycka.  

 

Detta informationsblad går ut till 

alla som är bosatta inom 

Vingåkersverkens yttre 

skyddsområde. 

 

I enlighet med lagen har företaget 

utarbetat en säkerhetsrapport med 

ett handlingsprogram för hur 

olyckor skall förebyggas. I 

rapporten beskriver företaget 

verksamheten samt identifierar och 

analyserar olycksrisker. Rapporten 

är godkänd av myndigheterna men 

skall uppdateras minst var 5:e år.  

 

Tillsammans med 

Räddningstjänsten har företaget 

upprättat en räddningsplan. 

 

FÖRHINDRANDE AV OLYCKOR 

Hantering av farliga kemikalier är alltid förenat med risker, vid hantering 

av explosivämnen utgörs riskerna av brand och explosion. Företaget arbetar 

därför systematiskt för att undvika olyckor och för att minimera 

konsekvenserna för människa och miljö om olyckan skulle vara framme. 
För varje nytt jobb som startas upp utförs en riskanalys och alla arbeten 

utförs enligt skriftliga instruktioner. 

För att förebygga större olyckshändelser hanteras så små mängder 

explosivämnen som möjligt och alla produktionslokaler är försedda med 

sprinkler. Byggnaderna är byggda i massiv betong och är placerade på ett 

sätt som hindrar att en explosion i en lokal sprider sig till närliggande 

byggnader. För att minimera konsekvenserna för tredje man så finns det ett 

skyddsområde runt anläggningen där ingen får bo.  

Vingåkersverken har en egen industribrandkår som kan göra en första 

insats i väntan på att samhällets insatser kommer på plats.  

VID FARA 

Om det skulle föreligga risk för att en större olycka kan uppstå,  

t ex vid brand så kommer vägar att spärras av. Det är mycket viktigt 

att dylika avspärrningar respekteras! Vid en ev. händelse kommer 

information gå ut via lokal- eller riksradion. Inom riskområdet 

kommer allmänheten varnas genom systemet för viktigt meddelande 

till allmänheten. 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Västra Sörmlands Räddningstjänst medverkar i det förebyggande arbetet genom 

att med jämna mellan rum utföra tillsyn på anläggningen. Räddningstjänsten 

leder även de övningar som industribrandkåren har varje månad. Det gör att 

räddningstjänsten är väl förtrogna med området och de risker som där finns. 

  

Vill du ha mer information? Vänd dig då till:   

Nammo Sweden AB                      Västra Sörmlands Räddningstjänst 

643 92 Vingåker                                      641 80 Katrineholm 

Tel: 0151-195 00   Tel: 0150-576 50 

E-post: demil@nammo.com E-post: vsr@vsr.katrineholm.se 

 


