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Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen 

                                                        
1 Så agerar du vid VMA https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/om-vma-larmet-gar/ 
 

Verksamhet Sandvik i Västberga 
 

Adress Verksamhetsadress: Lerkrogsvägen 19, 126 79 Hägersten 
 

Upplysning Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor på den lägre kravnivån. Anledningen till 
detta är att verksamheten hanterar farliga ämnen i stora 
mängder.  
 

Aktiviteter vid 
verksamheten 
 

Inom verksamheten tillverkas och utvecklas bland annat 
bergborrprodukter och slitdelar av hårdmetall samt 
forskning och utveckling av hårdmetallsprodukter. På 
Sandviks anläggning förvaras större mängder 
hårdmetallpulver som används inom produktionen. 
Hårdmetallpulvret innehåller kobolt och wolfram och är 
klassificerat som både giftigt och miljöfarligt. På 
anläggningsområdets nordöstra hörn finns en gasstation där 
vätgas förvaras. Vätgasen är klassificerat som brandfarlig. 
På motsatt sida, på verksamhetens västra del finns ett förråd 
med etanolförvaring. Även etanolen är klassad som 
brandfarlig. Inom hela verksamheten finns också drygt 6 m³ 
brandfarliga vätskor (klass 1) samt ca 220 m³ brandfarlig 
gas, huvudsakligen förvarade i containerpaket inne på 
verksamhetsområdet. 

 
Farliga ämnen 
som hanteras, 
som kan orsaka 
allvarliga 
kemikalieolyckor 
 

 
Inom anläggningen hanteras: 

• Hårdmetallpulver innehållandes kobolt och 
wolfram. Dessa klassificeras som giftiga. 

Varning vid fara 
 

Om allmänheten behöver varnas vid fara kommer detta ske 
via varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten 
(VMA). Hur du ska agera vid VMA finner du i elektronisk 
form på länken nederst på denna sida1. Följ alltid de 
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anvisningar räddningstjänstens lämnar i samband med 
händelsen.   
 

Senaste 
tillsynsbesöket 
 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn på verksamheten enligt 
Sevesolagstiftningen. Mer information om senaste 
tillsynsbesöket och tillsynsplan finns på Länsstyrelsens 
webbplats. 
 

Mer information Mer information går att få via verksamhetens webbplats 
www.sandvik.se samt via brandförsvarets hemsida 
www.storstockholm.brand.se. 

http://www.sandvik.se/
file://storbrand.local/data/Gemensam/Grupper/2.%20Process%20-%20Myndighetsut%C3%B6vning/2.4%20Farlig%20verksamhet/1_Verksamheter%20och%20status/1_Verksamheter/AGA/Info%20till%20allm%C3%A4nheten/www.storstockholm.brand.se
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