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Förord 
Detta arbete utgör mitt examensarbete på brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet. Examensarbetet har utförts under hösten 2009 på uppdrag av räddningstjänsten på 
LKAB i Malmberget. Arbetet presenterar en fördjupad insatsplan över verkstaden på nivå 1000 
i Malmbergets gruva.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till att denna rapport kunnat genomföras, 
däribland de anställda vid LKAB som varit tillmötesgående och väldigt hjälpsamma vid både 
besök och telefonsamtal. Ett speciellt tack till följande personer: 
 

 Ronnie Hansson, räddningschef på LKAB brand, som initierade detta arbete.  
 Jan Gundmalm på LKAB brand som har varit min handledare på LKAB. 
 Mats Danielsson, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet som har varit min 

handledare vid Luleå tekniska universitet. 
 
Luleå, december 2009  
 
Cornelia Henriksson 
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Sammanfattning 
Detta arbete syftade till att ta fram en fördjupad insatsplan för verkstaden på nivå 1000 i 
Malmbergets gruva. Den fördjupade insatsplanen skulle bestå av en riskinventering över 
verkstaden, en riskanalys för insatser vid brand, rekommenderade åtgärder vid brand samt 
diskussion om vilka osäkerheter som kan förkomma vid en insats. Målet med rapporten var att 
underlätta insatspersonalens arbete och göra dem medvetna om riskerna vid en insats.  
 
I lagen om skydd mot olyckor återfinns i första kapitlet tredje paragrafen att: ”räddningstjänsten 
skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 
på ett effektivt sätt”. Lagrummet uppfylls då en insatsplan upprättas. Insatsplanen innehåller 
specifik information om ett visst objekt, vilket medför att räddningsledarens beslutsprocess 
underlättas och räddningsinsatsen kan påbörjas snabbare. 
 
I dagsläget finns en insatsplan upprättad av LKAB:s egen räddningstjänst. Insatsplanen är 
uppbyggd i två delar. Den första delen består av en förenklad insatsplan på en A4 sida och den 
andra delen av en A3-sida med ytterligare information. A4-sidan fungerar som ett 
framkörningskort och A3-sidan som en mer detaljerad karta. Framkörningskortet ger  
information om adress, larmande sektion och vilken detektor larmet gäller. Den mer 
detaljerade kartan ger information om handbrandsläckare, brandposter, utrymningsvägar, 
sprinklerutrustade områden, brandslussar, brandklassificering samt brandcellsgränser.  
 
En riskinventering ligger till grund för framtagandet av den fördjupade insatsplanen för 
verkstaden på nivå 1000 i Malmbergsgruvan. Riskinventering visar vilka hotbilder som finns vid 
brand och som kan tänkas påverka liv/hälsa, egendom och miljö. De hotbilder som anses ha de 
värsta konsekvenserna vid en brand har analyserats vidare och rekommenderade åtgärder för 
dessa har angivits. De rekommenderade åtgärderna visar vad som ska göras i händelse av brand 
i verkstaden. 
 
Vidare behandlar rapporten de osäkerheter som kan förekomma i samband med en 
räddningsinsats, det vill säga vad som kan hindra eller försvåra en insats. 
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Abstract 
This work aimed at developing an advanced operational plan for the garage at level 1000 in the 
Malmberget mine. The work comprised an identification of the risks in the garage, a safety 
analysis in case of a fire, pre-planning for fire and a discussion of things that could impede an 
operation. Hopefully this report increases the efficiency of the rescue operations in the garage at 
level 1000. In the Law of protection against accidents it is prescribed that every rescue 
operation should be designed so that the rescue operation could get started within a reasonable 
time and conducted in an effective manner. This legislative requirement is met when an 
operational plan is established. The operational plan consists of specific information about an 
object. With this information should the decision making process in case of a fire be easier for 
the chief of the fire department and the chief is also aware of the risks during an rescue 
operation.  
 
Today there is an operational plan, developed by the fire and rescue service at LKAB 
Malmberget. This operational plan consists of two parts. The first section of the operational 
plan consists of a map with information about address of the fire alarm, alarming section and 
which part of the detection system that causes the alarm. The other part of the operational plan 
consists of a map with information about fire-extinguisher, fire hydrants, ways to evacuate from 
the garage, sprinkled areas, doors and sections of the garage who can resist fire and smoke for a 
specific time.  
 
The advanced operational plan is based on the risk identification that was made for the garage. 
This identification showed how the rescue personal acts in case of a fire, which things that 
could be a threat in case of a fire and other things which are important to know about the 
garage in case of a fire. Some of the objects in the garage could, if they start to burn, lead to a 
complicated situation with damage on people, property and environment. Recommendations 
for how the rescue personal should act if those objects were involved in a fire were established. 
This was then added to the advanced operational plan. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
LKAB är en högteknologisk mineralkoncern som producerar och levererar högförädlade 
järnmalmsprodukter. Järnmalmsprodukterna har från och med mitten av 1920-talet brutits 
under jord. Dessförinnan skedde brytningen i dagbrott. (LKAB, 2009a).  
 
LKAB prioriterar säkerhet och arbetsmiljöfrågor mycket högt. Hela tiden pågår ett systematiskt 
arbete för att bygga bort riskerna. (LKAB, 2009b). LKAB:s egen räddningstjänst har en viktig 
roll i detta arbete. Räddningstjänsten består av fyra heltidsanställda brandmän plus en chef 
samt 17 deltidsanställda brandmän. Räddningspersonalen på LKAB arbetar med både 
förebyggande och operativt arbete. Gruvarbetarnas säkerhet och gruvbrytningens överlevnad 
ligger dem varmt om hjärtat. I dagsläget pågår arbete med att upprätta insatsplaner i digitalt 
format för alla delar av malmbergsgruvan. Den nyaste huvudnivån i malmbergsgruvan ligger på 
nivå 1000, det vill säga 1000 meter under markytan. Enligt styrcentralen på LKAB (intervju, 16 
oktober 2009) arbetar flest människor på nivå 1000. Det finns bland annat en verkstad, ett 
ställverk, två krossar och en bandtransportör här. Färdigställandet av en ny huvudnivå har 
påbörjats på 1250 meters djup. (LKAB, 2009b). För att ta sig till nivå 1250 måste nivå 1000 
passeras. Nivå 1000 är därför väldigt sårbar. En brand vid verkstaden på nivå 1000 kan få 
ödesdigra konsekvenser. 
 
Räddningsinsatser under jord kan bli mycket komplicerade, långvariga och resurskrävande. 
Informationen som behövs vid en sådan insats kan ta mycket tid att ta fram. För att underlätta 
denna process för LKAB brand och därmed effektivisera deras insats har en fördjupad 
insatsplan för verkstaden på nivå 1000 tagits fram.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att ta fram en fördjupad insatsplan för verkstaden på nivå 1000 i 
Malmbergets gruva. Den fördjupade insatsplanen består av en riskinventering över verkstaden, 
en riskanalys för insatser vid brand, rekommenderade åtgärder vid brand samt diskussion om 
vilka osäkerheter som kan förkomma vid en insats.   
 
Målet med rapporten är att underlätta insatspersonalens arbete och göra dem medvetna om 
riskerna vid en insats.  

1.3 Avgränsningar 
Rapporten behandlar enbart brand som inträffar i verkstaden på nivå 1000. Sålunda behandlas 
inte brand som inträffar på något annat ställe i gruvan. De rekommenderade åtgärderna gäller 
för brand i respektive ämne och är inte angivna för brand i flera av ämnen samtidigt. 
Angivelserna gäller heller inte för följderna som brand i respektive ämne kan förorsaka.  
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2 Metod  
Inledningsvis gjordes en riskinventering och bakgrundsinformation togs fram. Detta gjordes 
genom platsbesök, intervjuer med sakkunniga på LKAB och litteraturstudier. För att underlätta 
genomgången av riskkällorna användes en checklista (se bilaga 1) vid platsbesöket. Även 
arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2007:7 och Gällivare Räddningstjänst 
rökdykarreglementen har använts.  
 
I nästa steg gjordes en riskidentifiering över möjliga risker för brand i verkstaden. Denna visade 
vilka riskobjekt som fanns i verkstaden. Efter detta gjordes en grovanalys för att visa på vilka 
risker brandmännen kan utsättas för vid en insats i verkstaden då en brand redan inträffat. 
Grovanalysen ger en översiktlig identifiering och bedömning av riskkällor. Analysen syftar till 
att skydda räddningspersonalen vid en insats. De ska veta vad som kan inträffa vid en brand i 
verkstaden så de vet om det är säkert att gå in. Grovanalysen visar vad som är farligast vid 
scenario brand i verkstaden på nivå 1000. Med detta som bakgrund kan räddningsledaren 
snabbare bedöma hur och om en insats ska utföras. De identifierade riskerna klassades sedan 
efter värsta konsekvens. Konsekvenserna med högst rankning valdes ut för vidare analys och 
åtgärdsförslag.  
 
Åtgärder vid vätske- eller gasbrand har tagits fram med hjälp av det datorbaserade programmet 
RIB. Programmet är ett integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor och ger en mängd 
information om bland annat om insatser och farliga ämnen. Även de farliga ämnenas 
säkerhetsdatablad har använts för framtagandet av åtgärder vid brand.  
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av Malmbergets gruva och nivå 1000 

3.1.1 Malmbergets gruva 
LKAB är en av världens ledande pelletsproducenter. (LKAB, 2009c). En av LKAB:s 
järnmalmsgruvor ligger i Malmberget och här har järnmalmsbrytningen pågått i mer än 100 år. 
Av de tjugo malmkroppar som finns i gruvan i Malmberget bryts tio. Malmfyndigheten består 
till största delen av magnetitmalm men det finns också omagnetisk hematitmalm. Huvudnivån i 
Malmbergets gruva ligger 1000 meter under markytan. Tidigare huvudnivåer låg 600 respektive 
815 meter under markytan. De malmreserver som finns ovanför dagens huvudnivå på 1000 
meter beräknas räcka fram till 2010. I dagsläget pågår anläggandet av en ny huvudnivå på 1250 
meters djup. (LKAB, 2009b). Ur malmkropparna på 600, 815 och 1000 meters nivå bryts 
årligen cirka 14 miljoner ton råmalm. (LKAB, 2009c).  Brytningsprocessen kallas 
skivrasbrytning. LKAB:s kunder finns i Norden, Europa, Nordafrika, Mellanöstern och 
Sydostasien. (LKAB, 2009b). I Malmberget framställs i huvudsak pellets men även fines 
produceras här. Fines tillverkas inte på något annat ställe än i Malmberget. (LKAB, 2009b). 
Enligt Jan Gundmalm på LKAB (e-post, 26 november 2009) arbetar 494 personer i gruvan i 
Malmberget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gruvan i Malmberget 

3.1.2 Brytningsprocessen 
Vid skivrasbrytning sprängs och lastas malmen ut underifrån och en hängvägg av gråberg blir 
kvar. Hängväggen bildas för att malmkropparna stupar snett nedåt i marken. Gråberget rasar 
sedan ner och fyller igen tomrummet som bildades när malmen fördes bort. Metoden gör det 
möjligt att ta ut nästan all järnmalm som finns i malmkropparna utan att personalen behöver 
arbeta i anslutning till öppna brytningsrum. (LKAB, 2009a). 
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Produktionskedjan vid skivrasbrytning går till enligt följande steg: 
 

 Tillredning 
 Rasborrning 
 Sprängning 
 Raslastning 
 Transport och uppfordring  
 

  
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Processerna tillredning, rasborrning och sprängning. 
 
Första steget vid brytningsprocessen är tillredning. Tillredning sker för att bygga nya tunnlar, så 
kallade gruvortar, där malmen kan brytas. Detta uppdrag utförs på order av gruvplaneringen.  
Gruvplaneringen beställer jobb enligt de förväntade behov som finns på leveranser av produkter 
samt de kunskaper som finns om hur malmkroppen ser ut. En tillredningsort går rakt igenom 
malmkroppen och vid borrning av ortarna används elhydrauliska borraggregat. Upp mot 60 
borrhål som är fem meter långa borras för varje salva. Efter borrning av salvan laddas borrhålen 
med sprängmedel. Sprängning sker nattetid. Cirka 10 000 ton malm frigörs från varje salva vid 
sprängningen. (LKAB, 2009d). 
 

 
Figur 3. Processen raslastning. 
 
Utlastning av losskjuten malm sker med hjälp av frontlastare. När utlastningen är klar borras 
nästa salva och så vidare ändå tills hela tillredningsorten är klar. En ort kan vara uppemot 80 
meter lång. Vid behov förstärks väggar och tak med bultar och/eller genom sprutmålning med 
betong. (LKAB, 2009d). 
 

 
Figur 4. Tömning av malm i schakt. 
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Losskjuten malm transporteras till störtschakt. Störtschakt är vertikala bergschakt som är 
utplacerade längs med malmkroppen. 17-25 ton malm kan transporteras i skopan på 
frontlastaren. Malmen tippas ner i schaktet och hamnar i bergfickor strax ovanför huvudnivån. 
(LKAB, 2009d). 
 

 
Figur 5. Truckar töms i en kross och krossad malm transporteras vidare med en bandtransportör. 
 
En truck körs sedan till bergschaktet och malmen tippas ner på truckens lastflak. Lastflaket 
rymmer 70-120 ton malm. Därefter körs trucken till en tömningsstation och malmen töms i en 
krossficka. I krossen sönderdelas malmen till 100 millimeter stora bitar. (LKAB, 2009d). 
 
Efter krossning går malmen vidare med bandtransportörer till malmhissar. Inlastning av 
malmen i malmhissarna sker automatiskt varefter hissarna hissas upp till förädlingsverken ovan 
jord. Både krossning och uppfordring övervakas och styrs från kontrollrum. Vidareförädlingen 
sker via sovring, anrikning och pelletisering. (LKAB, 2009d). 
  

3.1.3 Nivå 1000 
På 1000 meters nivån i Malmbergets gruva finns följande objekt av intresse: 

 en verkstad 
 ett ställverk 
 en pumpstation 
 två krossar 
 en tankstation 
 ett räddningsrum 
 en räddningskammare 
 ett förråd med gastuber 
 en bandtransportör 

 
                                                                                      Figur 6. Förrådet med gastuber utanför verkstaden. 
 
Flest människor befinner sig på 1000/1250 meters nivån och all trafik till brytningsområdet på 
nivå 1250 passerar genom nivå 1000 och förbi verkstaden enligt Jan Gundmalm (intervju, 16 
oktober 2009).  
 
I normala fall befinner sig 130-150 personer på nivå 1000/1250 i gruvan enligt styrcentralen i 
LKAB (intervju, 16 oktober 2009). De flesta av dessa befinner sig på nivå 1000 och arbetar i 
verkstaden, ställverket eller huvudpumpstationen. I verkstaden arbetar sju personer enligt Jan 
Gundmalm (telefonsamtal, 24 november 2009). Snedbanan som går förbi verkstaden på nivå 
1000 trafikeras av personbilar, brytningsmaskiner samt lastbilar som transporterar malm.  
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I verkstaden på nivå 1000 finns följande delar: 
 

 En däckverkstad där det i normala fall finns ett antal gastuber uppställda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Verkstadens däckverkstadsdel. Figur 8. Gastuber som finns uppställda i däckverkstaden. 
 

 En serviceverkstad där stora mängder farliga vätskor förvaras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Den del av verkstaden där service av fordon sker. 
 

 Ett 33 m3 stort däckförråd som är nästan helt fylld med däck.    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10. Däckförrådet i verkstaden. 
 

 Ett kontor med ett fikarum och en toalett samt ett tillhörande förråd på plan 2. 
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3.2 Insatsplan 

3.2.1 Beskrivning av insatsplan 
I lagen om skydd mot olyckor återfinns i första kapitlet tredje paragrafen att: ”räddningstjänsten 
skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 
på ett effektivt sätt”.  (Dryselius, Hermelin och Schnell, 2004, s.260). Lagrummet uppfylls 
formellt då en insatsplan upprättats. Insatsplanen innehåller specifik information om ett visst 
objekt, vilket medför att räddningsledarens beslutsprocess underlättas och att räddningsinsatsen 
kan påbörjas snabbare. (Jönsson och Löfving, 2001).   
 
En insatsplan kan tas fram genom att en riskinventering utförs, information inhämtas och 
rutiner tas fram för såväl personal som räddningstjänsten. Insatsplanen kan beskrivas som en 
process som sker i tre steg där det första steget ger översiktlig information och utgör en 
förenklad insatsplan samlad på en A4-sida. I det andra steget är informationen mer detaljerad 
och benämns insatsplan, och där återfinns informationen på en A3-sida. Det tredje och sista 
steget innehåller kompletterande information om objektet och utgör en fördjupad insatsplan. 
Den fördjupade insatsplanen ska innehålla sådan information som effektiviserar en längre och 
mer komplicerad insats. I denna rapport behandlas steg tre i insatsplaneringsprocessen. 
(Jönsson och Löfving, 2001).   

3.2.2 Nuvarande insatsplan 
I dagsläget har LKAB inte någon fördjupad insatsplan för den verkstad som ligger på 1000- 
meters nivån i gruvan. Första och andra steget i insatsplaneringsprocessen har dock genomförts. 
Det vill säga både en förenklad insatsplan på en A4-sida samt en A3-sida med ytterligare 
information. A4-sidan fungerar som framkörningskort (se bilaga 2) och A3-sidan (se bilaga 3) 
som en mer detaljerad karta. Framkörningskortet ger information om adress, larmande sektion 
och vilken detektor larmet gäller. Den mer detaljerade kartan ger information om 
handbrandsläckare, brandposter, utrymningsvägar, sprinklerutrustade områden, 
brandklassificering samt brandcellsgränser. Till A3-kartan finns även en tillhörande 
översiktskarta över nivå 1000 (se bilaga 4). Denna visar vad som finns på nivå 1000 och 
placering av brandslussar.   
 
LKAB har en egen räddningstjänst vars larmcentral är vakten på LKAB. Vid ett larm i 
verkstaden på nivå 1000 skickar larmanläggningen en digital kopia över det larmande området 
till LKAB:s brandmäns kontor. Detta utgör det så kallade framkörningskortet. På kartan visas 
en förstoring av verkstaden på nivå 1000. Det finns angivet vilken sektion larmet gäller, 
centralapparatens placering samt vilken detektor som utlöst larmet. Kopior av insatsplanens 
andra steg finns att hämta på LKAB:s brandstation. Brandmännen känner till miljön i gruvan 
och kan snabbt lokalisera sig position. Insatstiden ner till nivå 1000 och verkstaden beräknas 
till 10-15 minuter. Vid en långvarig och komplicerad insats kan LKAB:s räddningstjänst söka 
hjälp av Gällivare räddningstjänst. Insatstiden för Gällivare räddningstjänst, från Gällivare 
brandstation till LKAB Koskullskulle och gruvan är cirka 30 minuter. Vid ytterligare behov av 
hjälp kopplas LKAB:s katastroforganisation in. De tar hand om telefoner, införskaffandet av 
fler resurser etcetera. Detta enligt Jan Gundmalm på LKAB (personligt möte, 16 oktober 2009). 
 
 
 



 

7 

Den fördjupade insatsplanen för verkstaden på nivå 1000 kan innehålla: 
 Riskinventering. 
 Riskidentifiering över potentiella risker för brand i verkstaden. 
 Grovanalys över vilka risker brandmännen kan utsättas för vid en insats i verkstaden då 

det brinner. 
 Rekommenderade åtgärder vid brand i verkstaden och analys av osäkerheter. 

 
Riskinventeringen och grovanalysen kan underlätta räddningsmanskapets orienteringsfas och 
leda till att onödiga risker undviks. Förhoppningsvis kan riskinventeringen även leda till nya 
rutiner för såväl verkstadspersonalen som LKAB brand. Förslag på hur de olika riskerna och 
scenarierna ska hanteras kan underlätta för räddningsledaren genom att beslutsstödet ökar. 
(Jönsson och Löfving, 2001).
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3.3 Riskinventering 
Vid riskinventeringen har faktorer som rör liv/hälsa, egendom och miljö beaktats. 
Definitionerna av respektive område följer nedan. 
 
Liv/hälsa, egendom och miljö 
Huvudpunkten liv/hälsa fokuserar på personsäkerhet. (Jönsson och Löfving, 2001).  
Människorna som befinner sig i/runtomkring verkstaden på nivå 1000, såväl personal som 
räddningstjänst, får ej skadas vid olyckor som rör brandsäkerhet. De får heller inte utsättas för 
fara på grund av värme, rök och strålning från flammor. 
 
Vad gäller huvudpunkten egendom ska verkstaden och utrustningen i den skyddas. En brand i 
verkstaden kan rökfylla 1000 meter av gruvgångarna på bara några minuter. (SveMin, 2007). På 
nivå 1000 finns ett ställverk, en bandtransportör och en krossanläggning. Nivån fungerar som 
passage för trafik som ska neråt i gruvan. Om denna nivå blir rökfylld kan inte 
malmproduktionen fortgå som vanligt. Genom att skydda verkstaden från brand skyddas 
företaget från driftstörningar. Malmbrytningen ska trots att en brand inträffat i verkstaden 
kunna fortsätta.  
 
Miljöpunkten fokuserar på miljön i gruvan. Släckvatten och kemikalier får inte skada miljön i 
gruvan eller spridas i naturen ovan jord.  

3.3.1 Personal  
Rutiner 
Personalen har en viss rutin vid larm. I verkstaden finns dokumentation över hur personalen 
ska gå tillväga vid ett brandlarm samt vilka de ska ringa. Om branden inträffar i verkstaden ska 
personalen ringa vakten som fungerar som LKAB:s larmcentral. Därefter ringer de personer på 
den egna larmlistan. Några av personerna på larmlistan är huvudskyddsombud för fackliga 
organisationer. Personalen gör någon form av insats om de kan. Sedan ska de ta sig till 
räddningsrummet eller räddningskammaren som ligger cirka 200 meter bort. De ska utrymma 
gruvan om de via telefon/radio får order om det. Detta enligt Leif Lundström LKAB (intervju, 
16 oktober 2009). 
 
Centralapparaten i verkstaden larmar för alla brandlarm som går på nivå 1000. Personalen kan 
få information vart det brinner genom att titta på centralapparaten. Detta enligt Jan 
Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
 
Om verkstaden eller området runtomkring är rökfyllt kan personalen ta på sig flyktmasker när 
de ska ta sig till samlingsrummet. Flyktmasken kan bäras i rökfyllt utrymme i och med att den 
klarar att stänga ute brandrök i 30 minuter. I alla fordon i LKAB finns flyktmasker för det antal 
personer som kan transporteras i fordonet (kontrolleras vid brandbesiktningen som alla fordon 
i LKAB måste genomgå). Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 

Säkerhetsutbildning     

Personalen får en säkerhetsutbildning via datorn som är giltig i fem år. Utbildningen ger bland 
annat övergripande information om brandskydd, trafikregler, arbetsmiljö, regler vid skjutning 
samt första hjälpen. Dock ger utbildningen ingen praktisk övning. Det är upp till 
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arbetsledningen på varje arbetsplats att besluta om de anställda ska få gå första hjälpen 
utbildning. I sådant fall beställs detta av företagshälsovården på LKAB. Detta enligt Leif 
Lövgren LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Verkstadspersonalen på nivå 1000 är utbildade i 
första hjälpen enligt Hans Degerman LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
  
Personalen i verkstaden utbildas även i ”heta arbeten”. Den utbildningen ger teoretisk kunskap 
om brandfarliga varor, förebyggande av brand, brandsläckning, åtgärder vid brand, försäkringar 
samt säkerhetsregler. Personalen får även praktiskt övning i hantering och användande av 
släckutrustning. (Mörck och Ullman, 2004). Utbildningen görs om vart femte år enligt Leif 
Lövgren LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
 
Säkerhetsutbildningen som all personal genomgår tar upp en del miljöfrågor. Utöver detta får 
personalen en utbildning om miljö och avfall. Utbildningen ges av återvinningsföretaget Stena. 
Det är en enkel utbildning om bland annat vart avfall ska läggas och hur man ska ta rätt på 
miljöfarligt avfall. Personalen kan även titta i ett kemiskt register i LKAB:s databas. Där finns 
säkerhetsdatablad för alla kemikalier med restriktioner över vad som är viktigt att beakta vid 
hantering av ett visst ämne. Säkerhetsdatabladen finns även samlade i en pärm i verkstaden. 
Detta enligt Jan Gundmalm på LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 

Brandsläckningsutrustning   

Verkstadsarbetarna vet hur brandsläckningsutrustningen fungerar enligt Leif Lundström på 
LKAB (intervju, 16 oktober 2009) och den är lättåtkomlig. Dock saknas skyltar på några ställen 
ovanför släckutrustningen. De är istället placerade på golvet under den. Klistermärken över 
brandposter finns uppsatta. Brandposter och uttag är åtkomliga och inga föremål har placerats 
framför dem. 
 
Verkstaden är försedd med sprinklerutrustning, som utlöses av värme, i taket ovanför både 
däck- och serviceverkstaden enligt Mats Jakobsson LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Det är här 
de största fordonen finns uppställda. Lastbilarna har sprinklers vid hytten där den största 
brandrisken finns enligt Leif Lundström LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
 
Ny brandsläckningsutrustning tillkommer med jämna mellanrum. Det är LKAB:s brandmän 
som placerar ut dessa. Det sker ingen information till personalen att ny utrustning placerats ut 
utan det märks bara ut på brandskyddsritningen. Innan släckutrustningen placeras ut görs en 
riskanalys för att fastställa om mer släckmaterial behövs eller om de brandfarliga varorna istället 
kan flyttas. Detta enligt Jan Gundmalm på LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 

Kontaktperson vid brand  

Vid brand ringer personalen vakten, interna numret är 6112.  

Antal personer i gruvan    

Information om hur många människor som befinner sig i gruvan fås via styrcentralen. Alla 
människor som åker ner i gruvan bär en tagg och numret på denna registreras vid passering av 
olika elektroniska avläsare. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
Dagtid är det totalt cirka 250 personer i gruvan. De människor som befinner sig på nivå 1000 
och 1250 räknas samman då det ej finns någon avläsningsstation längre ner än 1000 meter. Det 
finns ingen registrering av hur många personer som finns i verkstaden. Dagtid finns det ungefär 
130-150 personer på nivå 1000/1250. På kvällen är antalet människor lite mindre men 
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fortfarande över 100 stycken. Under eftermiddagen på helgerna är det lite folk i gruvan. 
Nattetid mellan 00.00 – 04.00 är det sex personer under jord. Två personer är nattlastare och 
fyra personer arbetar i styrcentralen. Detta enligt personal på styrcentralen i LKAB (intervju, 16 
oktober 2009).  

Guide   

Styrcentralen guidar LKAB:s räddningstjänst i händelse av brand i gruvan. LKAB:s 
räddningstjänst guidar i sin tur Gällivare räddningstjänst. Det finns alltid någon brandman i 
LKAB som kan agera guide eftersom någon av brandmännen alltid har jour. Vid en insats finns 
alltid några brandmän kvar ovan jord. Om personalen på LKAB:s räddningstjänst behöver en 
guide kan någon av gruvpersonalen hjälpa till. Flertalet av brandmännen i LKAB jobbar eller 
har jobbat i olika delar av gruvan varför de har god lokalkännedom. Det finns alltid någon som 
är insatt i gruvmiljön. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009).     

3.3.2 Räddningstjänst  
Riskavstånd 
Riskavståndet bestäms utifrån aktuellt scenario. Rekommendationer har angivits för de 
brandscenarier som framkommit i grovanalysen och betraktats som allvarliga och i behov av 
vidare analys. Se avsnitt 2.6 med rekommenderade åtgärder och här angivet riskavstånd för 
brand i respektive ämne. Observera att eventuell brandrökgasspridning kan förlänga 
riskavståndet med flera hundra meter.  
 
Dimensionerad styrka  
Dimensionerande för rökdykning är arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2007:7). Här 
återfinns föreskrifter om rök- och kemdykning och allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna. Författningen AFS 2007:7 trädde i kraft den första april 2008 och samtidigt 
upphävdes arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om rök- och kemdykning, AFS 
1995:1. De allmänna råden är inte tvingande utan förtydligar innebörden i föreskrifterna. 
Arbetsmiljölagen är styrande för rök- och kemdykning. AFS är ett förtydligande av 
arbetsmiljölagen. (AFS 2007:7).  
 
Definitioner   

 Baspunkt är den plats på skadeområdet där en rökdykarinsats påbörjas och där 
rökdykarledaren i vanliga fall befinner sig under en insats. (AFS 2007:7). 

 
 Arbetsledare är den person som är ansvarig för arbetet på skadeplatsen vid en insats och 

beslutar om rök- och kemdykning. I regel benämns denna person som räddningsledare. 
(AFS 2007:7). 

 
 Riskbedömning används för att avgöra huruvida förebyggande åtgärder behövs eller inte. 

Det är en bedömning av om det finns risker för ohälsa/olycksfall i arbetsmiljön. (AFS 
2007:7). 

 
 Skyddsgruppen har den uppgift rökdykarledaren egentligen ansvarar för, det vill säga att 

snabbt kunna ingripa och undsätta brandmännen om något oförutsett inträffar. 
Skyddsgruppen är en undsättningsgrupp, varför denna ej ska involveras i 
brandsläckningen eller befinna sig i brandrummet. Gruppen har ett eget slangsystem 
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och leds av det första rökdykarparets ledare eller av en egen rökdykarledare. (AFS 
2007:7). 

 
 En nödlägesgrupp bestående av ett rökdykarpar och en rökdykarledare kan användas för 

att undsätta eller förstärka/understödja släckinsatsen vid hastigt uppkomna 
lägesförändringar. Gruppen engageras i insatsen på arbetsledarens order. Till skillnad 
från skyddsgruppen har nödlägesgruppen en egen rökdykarledare och kan välja en 
annan angreppsväg än den första rökdykargruppen. Nödlägesgruppen avvaktar utanför 
baspunkten. (AFS 2007:7). 

 
 Rökdykarreglementen innehåller instruktioner som gäller den egna kåren och är 

baserade på föreskrifter och allmänna råd om rök- och kemdykning AFS 2007:7. 
Reglementet fungerar som ett hjälpmedel för att hantera och bemöta riskerna vid rök- 
och kemdykning. (AFS 2007:7). 

 
Arbetsmiljöverkets författningssamling 
När räddningsledaren bedömer nödvändig personalstyrka vid insats måste han eller hon ta 
hänsyn till följande föreskrifter som återfinns i arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 
2007:7. (AFS 2007:7). Efter föreskrifterna följer kommentarer.  
 
2§ Dessa föreskrifter gäller arbete med rök- och kemdykning... Föreskrifterna gäller dock inte för insatser 
som beräknas medföra endast måttlig fysisk ansträngning eller belastning. (AFS 2007:7).  
 
Enligt 2 § AFS 2007:7 gäller inte dessa föreskrifter vid insatser som endast medför måttlig fysisk 
ansträngning. Vid scenario brand i verkstaden på nivå 1000 i gruvan kan inte 
ansträngningsnivån uppfattas som måttlig och därmed gäller föreskrifterna. (AFS 2007:7).   
 
5 § Innan en insats påbörjas ska arbetsledaren genomföra en riskbedömning på skadeplatsen så att 
insatsen kan planeras och organiseras så att utrustning, lämplig skyddsklädsel och i övrigt rätt personlig 
skyddsutrustning kan väljas. Om riskerna bedöms som stora i förhållande till vad som kan uppnås, ska 
andra alternativ än rök- och kemdykning väljas. Rök- och kemdykning som redan påbörjats ska då avbrytas. 
Arbetsledaren ser till att de risker som rök- och kemdykare utsätts för är rimliga i förhållande till vad som 
uppnås med insatsen. Arbetsledaren ansvarar för att en baspunkt upprättas. (AFS 2007:7). 
 
Rökdykning är primärt en livräddande insats. Därför bör invändig släckning genom rökdykning 
undvikas så lång det är möjligt. Brandbekämpning från utsidan bör övervägas som första 
alternativ. Arbetsledarens riskbedömning vid ankomst till skadeplatsen styr hur 
skadebekämpningen organiseras och genomförs. Riskbedömningen kan göras utifrån en 
checklista innehållande de risker som identifierats och analyserats samt möjliga olycksscenarier. 
Utifrån riskvärderingen kan arbetsledaren besluta hur insatsstyrkan ska gå till väga och därefter 
fördela arbetsuppgifterna. I riskbedömningen bör hänsyn tas till om det finns människoliv att 
rädda, brandens omfattning/spridningshastighet och risken för rökgasexplosion.  
 
Vidare bör hänsyn tas till vilka kemikalier som finns i verkstaden, tillgängliga resurser, 
personalens utbildning, erfarenhet och kompetens samt om Gällivare räddningstjänst, 
ambulans och polis finns på plats eller är på väg. (AFS 2007:7). 
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Följande resurser finns enligt Ronnie Hansson LKAB (e-post, 22 september 2009) att tillgå vid 
brand i verkstaden på nivå 1000: 
 
Ovan jord: 

 Andra brandbil 
 Servicefordon 
 Väktare 
 Övriga fordons enheter inom företaget 
 Bärgare (kallas in vid behov) 
 Gällivare räddningstjänst 
 Ambulans 

 
Under jord: 

 Styrcentralen 
 Styrcentralen med fordon 
 Skrotare 
 Servicegrupper vid behov (elektriker, mekaniker med mera) 

 
6 § Rökdykning får påbörjas tidigast när en riskbedömning genomförts enligt 5 §, bemanningen är 
tillräcklig och en funktionskontroll är genomförd på andningsutrustningen. (AFS 2007:7). 
 
Kravet för bemanning vid en enskild rökdykarinsats preciseras i 6 §. Arbetsledaren ska bedöma 
hur stor insatsstyrkan bör vara, hur insatsstyrkan ska organiseras vid rökdykning och övriga 
faktorer som är betydelsefulla för insatsen. I gruvmiljö kan bemanningen behöva förstärkas med 
skydds- och nödlägesgrupper. Säkerheten för räddningspersonalen får inte äventyras.   
 
7§ Vid en rökdykarinsats ska bemanningen bestå av minst 

- en arbetsledare, 
- en rökdykarledare och 
- två rökdykare. (AFS 2007:7). 

 
8 § Rök- och kemkdykarledare ska från baspunkten upprätthålla samband med dem som ingår i 
räddningsinsatsen och ge nödvändiga upplysningar och instruktioner. De ska kontrollera tiden för insatsen 
och återkalla personalen när den beräknade insatstiden närmar sig slutet eller då det behövs av annat skäl. 
De ska vid en nödsituation kunna utföra en räddningsinsats. Rök- och kemdykarledare får inte tilldelas 
andra arbetsuppgifter under pågående insats. (AFS 2007:7). 
 
Här bör observeras att rökdykarledarens uppgift är att leda insatsen från baspunkten och att 
denna person endast vid nödläge bör lämna baspunkten. Rökdykarledaren lämnar sin plats för 
att säkra rökdykarnas tillbakafärd och undsätta dem. (AFS 2007:7). 
  
9 § Rökdykare ska arbeta parvis och hela tiden ha nära kontakt med varandra. (AFS 2007:7). 
 
12 § Vid brand eller risk för brand ska rökdykare för sitt skydd ha säker tillgång till släckvatten. (AFS 
2007:7). 
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Släckvatten ska enligt 12 § finnas framme hos rökdykarna under hela insatsen. För att detta ska 
vara möjligt krävs i regel att en särskild person står i förbindelse med rökdykarledaren. Denna 
person kan då också åtgärda eventuella fel eller varna för dem så att rökdykarnas säkerhet inte 
äventyras om ett allvarligt vattenläckage eller annans störning i vattenförsörjningssystemet skulle 
uppstå. (AFS 2007:7). Vid insatsen bör övervägas om vatten är lämpligt som släckmedel.   
 
Enligt paragraf 7, 8, 9 och 12 ska rökdykarna i normalfallet arbeta parvis och ha tillgång till en 
rökdykarledare som inte samtidigt får användas till andra uppgifter. En räddningsledare måste 
finnas vid insatsen och rökdykargruppen måste ha säker tillgång till släckvatten. Detta innebär 
ett minimikrav på 1+4 (en insatsledare och fyra brandmän) vid en insats. (AFS 2007:7). 
 
Gällivare räddningstjänsts rökdykarreglemente 
Arbetsmiljöverkets författningssamling tar inte upp anvisningar eller bestämmelser för 
organisation av insatser vid långa inträngningsvägar i tät brandrök annat än att skydds- och 
nödlägesgrupper kan behövas vid dessa insatser. (AFS 2007:7). Insatser som medför långa 
inträngningsvägar regleras av Gällivare Räddningstjänsts rökdykarreglemente. LKAB brand 
följer detta reglemente enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 25 november 2009).  
I rökdykarreglementet definieras rökdykning vid långa inträngningsvägar som arbete i 
högriskmiljö. För en sådan insats krävs två släckenheter (släckbil, ett befäl och fyra brandmän) 
samt en rökdykargrupp. Samtliga rökdykargrupper ska ha utrustning för att genomföra minst 
två insatser. Dessa resurser täcker behovet i cirka en timme vid en rökdykarinsats på 75 meter. 
Rökdykarnas återhämtning är mycket viktig att ta hänsyn till. Den förstärkande släckenhetens 
två rökdykare bildar ett skyddspar. Skyddsgruppen ska befinna sig på lämplig plats mellan 
rökdykarparet och rökdykarledaren för att säkra reträttvägen, hjälpa till med slangmatning med 
mera. Den som normalt är rökdykarledare för skyddsgruppen fungerar som assisterande 
rökdykarledare. Denne ska avlasta rökdykarledaren med slangdragning och har ansvaret för 
backup strålrör samt har medlyssning på rökdykarkanalen. Två rökdykare ur rökdykargruppen 
bildar avlösningspar, vars uppgift är att avlösa rökdykarparet eller skyddsparet. Detta sker på 
rökdykarledarens direktiv. Vid behov kan systemet byggas ut med nödlägesgrupp och 
rökdykarkontrollant. Rökdykarkontrollanten används vid större insatser och för protokoll över 
insatta rökdykare. Vidare anges att det vid två eller fler inträngningsvägar krävs att varje 
angreppsväg har en egen arbetsledare. (Räddningstjänsten Gällivare, 2008).    

Insatstid 

Insatstiden ner i gruvan är uppskattad till 10-15 minuter enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 
16 oktober 2009). Kontroll över huruvida denna hålls eller inte har inte gjorts. Vid mitt besök i 
gruvan uppmättes transporttiden ner till gruvan till 13 minuter. Utöver detta tillkommer någon 
minut då brandmännen ”pratar ihop sig” på brandstation.  

Huvudtaktik 

Första prioritet är att rädda människoliv. Därefter ligger fokus på att skydda anläggningen mot 
driftstörningar. Det finns verkstäder på flera andra nivåer i gruvan som kan ta över servicen av 
bilar om verkstaden på nivå 1000 skadas. En brand i verkstaden kan dock leda till omfattande 
rökgasspridning i gruvan som i sin tur kan leda till produktionsstopp. Därför är det viktigt att 
snabbt släcka en brand som uppstått i verkstaden. Eftersom det är bergväggar överallt kommer 
branden inte att kunna sprida sig utanför verkstaden. Miljön prioriteras i tredje hand. Detta 
enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
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Viktiga objektsdelar 

I verkstaden bedrivs inte någon verksamhet som vid avstannande påverkar gruvbrytningen och 
företagets överlevnad. Däremot finns ett ställverk på nivå 1000 som måste fungera för att 
produktionen ska kunna hållas igång och därför får inte brandrökgaser spridas hit från en 
eventuell brand i verkstaden. Nivå 1000 är genomfartsområde för all trafik i gruvan. Om en 
brand uppstår i verkstaden och röken sprider sig kan inte trafiken till nivåer längre ner fortgå 
och gruvproduktionen stoppas. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
Brand i verkstaden måste förhindras. 

Objektskännedom 

LKAB:s brandmän har som tidigare nämnts god objektskännedom och känner till gruvmiljön 
väl. Detta eftersom de brandmän som är anställda på heltid tidigare arbetat med andra saker i 
olika delar av LKAB. Resterande del av LKAB:s räddningsstyrka arbetar på heltid i någon del av 
industrin och extraknäcker på deltid som brandmän. Detta medför att dessa brandmän har bra 
objektskännedom om olika delar av LKAB. Vid ett larm finns det alltid någon som känner till 
gruvmiljön extra väl. I och med att de deltidsanställda brandmännen arbetar i olika delar av 
industrin känner de även till om miljön förändrats den senaste tiden, vilket är viktigt vid en 
insats. Om räddningsstyrkan ändå skulle vara dåligt orienterade kallar de på hjälp via 
styrcentralen som skickar ner någon som har informationen som behövs. Ingen av LKAB:s hel- 
eller deltidsanställda brandmän har arbetat i verkstaden på 1000 meters nivån. Däremot har 
vissa av de heltidsanställda brandmännen arbetat på 1000 meters nivån tidigare och några av 
brandmännen som tjänstgör på deltid arbetar i dagsläget på denna nivå som elektriker, 
tillredare/brytare och chaufförer. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 
2009). 
 
Gällivare räddningstjänst har dålig lokalkännedom om gruvan och i hela LKAB:s 
industriområde. De förlitar sig på att LKAB:s brandmän kan gruvmiljön och att de informerar 
dem om objektet när de anländer till LKAB. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 
oktober 2009). 

Kontaktperson 

Vakten i LKAB är kontaktperson för LKAB:s räddningstjänst. En av heltidsbrandmännen har 
kontakt med vakten som i sin tur fått information från den personal som larmat om branden. 
Vid ett större larm då Gällivare räddningstjänst inkallas har vakten i LKAB kontakt med 
larmcentralen i Gällivare som i sin tur har kontakt med sina brandmän. Detta enligt Jan 
Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 

Specialinformation 

Det finns ett förråd med gasflaskor alldeles utanför verkstaden. Antalet gasflaskor som finns i 
förrådet varierar men i regel finns tre 50 liters flaskor med transmissions gas och fyra 50 liters 
flaskor med syrgas. Det finns även två fem liters flaskor med syrgas samt tre 40 liters flaskor med 
acetylen. De större flaskorna håller för tillfället på att bytas ut mot 20 liters flaskor för att 
minska brandrisken, detta enligt Leif Lundström LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Det finns 
även ett skåp på sidan om förrådet innehållande en liten låda med blandade gastuber (fem liters 
flaskor). Inne i verkstaden står alltid två 50 liters tuber med acetylen och två 50 liters tuber med 
oxygen enligt Leif Lundström LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
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Det finns ett flertal olika brandfarliga oljor och vätskor i verkstaden. Dessa är skilda från den 
del där svetsning sker. Totalt finns 600 liter ATF/ATF1 olja i verkstaden, detta är en typ av 
transmissionsolja som fungerar som smörjmedel. Utöver detta finns även 1000 liter vardera av 
transmissions-, motor-, hydraul- och växellådsolja samt glykol och spolarvätska. I verkstaden 
finns också 200 liter avfettningsmedel. Det finns även tio flaskor av vardera rostskyddsspray och 
oljespray i verkstaden. Dessa är hel- eller halvfulla. Detta enligt Hans Degerman LKAB (intervju, 
16 oktober 2009). 
 
I verkstaden kan det samtidigt vara fem stora lastbilar samt tre personbilar parkerade. 
Lastbilarna finns i två modeller, den ena är av märket Volvo FH12 med ett släp av märket 
Vincent 90 och den andra är av märket Scania 144 med ett 70 tons ekipage. Den sistnämnda 
lastbilen håller i dagsläget på att bytas ut mot Volvo FH12 med Vincent 90 släp. På varje lastbil 
sitter åtta stora däck som har måtten 18/00/25 eller 16/00/25 beroende på släpvagnssort samt 
tolv mindre däck med måtten 315/80/22,5. Höjd och bredd på däcken med måtten 18/00/25 
är 161,5 respektive 50 centimeter. För däck med måtten16/00/25 är höjden 149 centimeter 
och bredden 45 centimeter. De minsta däcken är 108 centimeter höga och 32 centimeter breda. 
Gummivikten per däck är för modell 18/00/25 är 345 kilo och för modell 16/00/25 300 kilo. 
De minsta däckens gummivikt är 73 kilo per däck. Detta enligt Hans Degerman LKAB (e-post, 
4 november 2009). I verkstaden kan det i värsta scenariot finnas 100 lastbilsdäck som är 
oskyddade. På varje lastbil finns 3276-3636 kilo gummi. Det innebär att det kan finnas 
uppemot 18 180 kilo däck oskyddat i verkstaden. Utöver detta kan det finnas ytterligare tolv 
personbilsdäck som också är oskyddade.  
 
Det finns ett 33 m3 stort förråd med stora lastbilsdäck inne i verkstaden enligt Hans Degerman 
LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Förrådet är tillverkat av stål som inte är brandskyddat enligt 
Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Det förekommer att små reservdäck till 
verkstadspersonalens bilar placeras ovanpå förrådet. Om förrådet bara skulle innehålla de 
största däcken (18/00/25) skulle det rymmas cirka 32 däck i förrådet, vilket innebär cirka 11 
115 kilo gummi. Detta under förutsättning att förrådet är fullt.  
 
Lastbilen av märket Volvo FH12 väger cirka 140 ton och är cirka 13,6 meter lång och 3,3 meter 
bred. Den andra lastbilen väger 110 ton och är cirka 11,9 meter lång och 3,3 meter bred. Detta 
enligt Hans Degerman LKAB (e-post, 6 november 2009).   
   
I varje lastbil ryms 500 liter hydraulolja, 330 liter diesel, 42 liter motorolja, 38 liter växellådsolja, 
55 liter kardanolja samt 35 liter AdBlue. Detta enligt Hans Degerman LKAB (e-post, 3 
november 2009). AdBlue är en 32,5 procentig lösning av urinämne som används för 
avgasrening. (Shell 2009). Detta innebär att det i värsta scenariot kan finnas 2500 liter 
hydraulolja, 1650 liter diesel, 210 liter motorolja, 190 liter växellådsolja, 275 liter kardanolja 
samt 175 liter AdBlue i verkstaden bara i lastbilarna. Utöver detta kan det även finnas 180 liter 
diesel samt tolv liter motorolja i personbilarna. Totalt i verkstaden kan det finnas 1222 liter 
motorolja, 3500 liter hydraulolja, 1830 liter diesel, 1190 liter växellådsolja, 275 liter kardanolja, 
175 liter AdBlue, 600 liter ATF/ATF1 olja, 1000 liter transmissonsolja, 1000 liter glykol samt 
1000 liter spolarvätska.  
 
Räddningsmanskapet vet aldrig hur många bilar som finns inne i verkstaden eftersom det 
ändras hela tiden. Det kan hända att någon från verkstaden finns på plats och kan berätta det. 
Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
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Det finns en tankstation med diesel cirka 200 meter från verkstaden. 
 
Rutiner 
LKAB:s vakt har olika rutiner för olika larm. Rutinerna finns samlade i olika pärmar och 
elektroniskt på dator hos vakten. Det finns en rutin för brandlarm, en annan för ambulanslarm 
och en tredje för polislarm. Vid respektive larm framgår vilken styrka vakten ska tillkalla. Detta 
enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
 
Vid brand får vakten larm från personal, detektorer eller genom att någon manuellt tryckt på en 
knapp och utlöst larm. Då vakten fått klarhet i vad som inträffat kontaktar han/hon LKAB:s 
räddningstjänst och ett larm skickas ut. Vakten fyller i en larmrapport som sänds till LKAB:s 
räddningstjänst som i sin tur skickar rapporten till Ronnie Hansson som är räddningschef i 
LKAB. Därefter används larmrapporten till statistik. Vakten meddelar Gällivare räddningstjänst 
att LKAB åkt ut på larm samt vad larmet gäller så att de är förberedda om det skulle bli 
storlarm. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
 
LKAB:s räddningstjänst får via larmanläggningen en utskrift av en översiktlig karta (se bilaga 2) 
som visar vilken adress, larmande sektion och detektor larmet gäller. Även en förstorad bild av 
sektionen finns med. En eller flera av heltidsbrandmännen åker ut som första man till platsen. 
Övriga brandmän samlas på brandstation där insatstaktik diskuteras. En styrka med brandmän 
åker ut till larmad plats och en styrka skickas ut till en brytpunkt där de inväntar vidare order. 
Några brandmän finns kvar på station och kan därmed om behov föreligger guida Gällivare 
räddningstjänst ner till brandstation. Där kan de få information om läget, ta del av kartor över 
larmat område samt få tillgång till en radio att kommunicera med under jord. 
Kommunikationen är dock lättast att sköta ovan jord. Vid insatsen kan räddningsstyrkorna dela 
upp sig så att Gällivare räddningstjänst tar en port och LKAB den andra. Detta enligt Jan 
Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Det innebär i sin tur att LKAB gör sin insats 
och Gällivare Räddningstjänst gör sin egen. 
 
Vid ett larm under jord är styrcentralen, på nivå 815, kommunikationscentral. Hit ringer alla 
och det händer att telefonerna överbelastas enligt personal på styrcentralen (intervju, 16 
oktober 2009). Styrcentralen står i kontakt med räddningsledaren för LKAB:s räddningstjänst 
och servar dem med nödvändig utrustning såsom plankor och stegar. De ordnar även fram folk 
med efterfrågad kompetens och lokalkännedom till exempel skrotare, elektriker, berg- eller 
gruvarbetare. Dessa människor arbetar i LKAB och hjälper gärna till om det behövs. Om 
LKAB:s räddningstjänst behöver hjälp med guidning ordnar styrcentralen detta. Detta enligt 
Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Styrcentralen kan stänga av trafik i gruvan 
och se hur många personer som befinner sig på den aktuella nivån. Utöver detta kan de även se 
vilka bilar som är brandbilar och ”laddbilar” (innehåller sprängämne) samt vars de befinner sig. 
Detta enligt personal på styrcentralen i LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Personalen i 
styrcentralen stannar kvar där så länge som möjligt. Dock är inte styrcentralen någon brandcell 
varför personalen måste utrymma om röken sprider sig hit. Räddningsrummet ligger vägg i vägg, 
vilket gör att styrcentralens personal kan guida LKAB:s brandmän långt in i insatsen. I värsta 
scenariot kan räddningsmanskapet bli utan guidning från styrcentralen.   
 
Vid brand kommer brandslussarna som finns i snedbanan att stängas för att förhindra 
spridning av röken enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Slussarna finns i 
korsningen där snedbanan går ihop från två till en körbana ovanför räddningsrummet. Det är 
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cirka 200 meter från verkstaden. Portarna har brandklass EI30 vilket innebär täthet och 
isolering mot brandgaser och isolering mot höga temperaturer i 30 minuter.   
  
Efter en insats samlas styrkan på brandstation och diskuterar/utvärderar insatsen enligt Jan 
Gundmalm (intervju, 16 oktober 2009). 
 
Storlarm – verkstad 1000 
Storlarm innebär att en brand är konstaterad. Larmet utlöses om någon trycker på en manuell 
larmknapp enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober2009). Enligt Ronnie Hansson 
LKAB (e-post, 22 september 2009) ser ett storlarm vid exempelvis verkstaden ut på följande sätt. 
Ett jourbefäl, och vid möjlighet en extra person, åker direkt till verkstaden. Vakten kallar in 
Gällivare räddningstjänst till brytpunkten brandstation LKAB. Första brandbil åker ner till 
jourbefälet så fort den är bemannad med fem personer. Om befälet anser att släp med två till 
tre personer behövs ansluter även de direkt.  
 
På brandstation finns ett yttre befäl som ansvarar för övrig styrka på brandstation. Befälet har 
kontakt med jourbefälet under jord och tillsammans beslutar de vem som ska vara 
räddningsledare. Det yttre befälet och brandmästaren från Gällivare räddningstjänst styr över 
styrkorna på brandstation. De kommunicerar genom vakten med företagets information och 
katastroforganisation. Styrcentralen används som informationscentral för styrkan under jord 
och som radiolänk så att kommunikationen fungerar. 
 
Vid insatsplatsen bestämmer jourbefälet över insatsen och tillkallar vid behov förstärkning 
genom yttre befälet. Det yttre befälet bestämmer vad styrkorna ska utrustas med samt vart 
brytpunkten ska placeras. Om branden kräver ytterligare resurser än vad som redan tillkallats 
kan LKAB:s katastroforganisation kopplas in. De tar bland annat hand om telefonsamtal och 
ordnar så att nödvändiga resurser skaffas fram.      

3.3.3 Utrymning 

Utrymningsvägar 

Det finns fyra utrymningsvägar från den 120 meter långa verkstaden. Två av portarna har sina 
utgångar i riktning mot det räddningsrum som finns på 1000 meters nivån. Från dessa portar är 
det cirka 200 meter till räddningsrummet. Från de två andra portarna som har sina öppningar 
på andra sidan verkstaden är det cirka 300 meter till räddningsrummet. Räddningsrummet är 
en egen brandcell med brandklass EI60, vilket innebär täthet och isolering mot brandgaser och 
isolering mot höga temperaturer i 60 minuter. Det finns även en räddningskammare, cirka 200 
meter från verkstaden, som rymmer fyra personer och är utrustad med tryckluftsapparater. 
Luften räcker i fyra timmar för respektive person. Räddningskammaren är placerad i 
korsningen till snedbanan som ligger på den sida som infarten till verkstaden är. Enligt Jan 
Gundmalm LKAB (intervju, 27 oktober 2009) finns det inte flyktmasker i räddningskammaren. 
Brandmännen tar med flyktmasker och/eller revitox. Revitox är en extra andningsmask som 
kopplas till någon av brandmännens flaskpaket genom en räddningsluftsslang. Detta innebär 
att man blir två personer på ett flaskpaket.  

Vägledande markeringar  

Det finns vägledande utrymningsmarkeringar. Dock är de så pass glest placerade att man inte, 
utan bra lokalkännedom på nivå 1000 och runt verkstaden, hittar räddningsrummet. Enligt Jan 
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Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009) pågår det i dagsläget arbete med att sätta upp fler 
utrymningsskyltar. Räddningskamrar och samlingsrum är markerade med gröna respektive blå 
skyltar. Alla LKAB:s anställda samt alla entreprenörer som ska arbeta i gruvan får en guidad 
busstur ner i gruvan. Arbetsledningen på respektive avdelning har i uppgift att visa 
utrymningsvägarna för sina anställda.  
 
Övriga skyltar för till exempel handbrandsläckare och första hjälpen skåp finns det markeringar 
för.  
 
Utrymningslarm  
Utrymningslarmet är både akustiskt och visuellt genom att en siren tjuter och en lampa blinkar 
i verkstaden vid ett brandlarm. Personalen kan, då de befinner sig inne i verkstaden, via telefon 
få kännedom om vad som har hänt. Utanför verkstaden, i gruvmiljön, fungerar bara 
radiokommunikation. Radio finns i truckar, maskiner och bilar. Inget textmeddelande om 
utrymning finns, men om personalen tittar på centralapparaten i verkstaden kan de se vilken 
sektion på nivå 1000 som larmar. Detta enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 
2009). 

Nödbelysning 

Enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009) finns det krav på att gruvpersonalen 
ska bära en ficklampa varför någon nödbelysning inte anses nödvändig. Med hjälp av 
ficklampan kan de se de vägledande markeringarna och vägen. 

3.3.4 Aktiva system  

Detektionssystem 

I verkstaden finns rökdetektorer enligt Jan Gundmalm (intervju, 16 oktober 2009).  
 
Om en rökdykarinsats ska göras i verkstaden och det är okänt vart det brinner kan LKAB:s 
räddningstjänst använda sig av en IR-kamera enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 
2009). På så sätt kan de trots dålig sikt konstatera vart det brinner i och med att värmekameran 
visar omgivningens temperatur. Brandmännen kan även lättare och snabbare hitta en nödställd 
person genom att dennes värme registreras av kameran.  

Ventilation 

Det finns ingen speciell brandgasventilation i verkstaden enligt Jan Gundmalm (intervju, 16 
oktober 2009). Han menar att fläktar i taket reglerar ventilationen. Vid brand styrs de om och 
drar ut luft ur verkstaden. Fläktarna underlättar för utrymning och släckning samt efteråt 
genom att röken transporteras bort. Kapaciteten på fläktarna är 34 000 m3/h. (LKAB 
Malmberget, 2002). 
 
Ovanför utfartsporten, i verkstaden, som har brandklass E30 finns brandspjäll monterade i 
ventilationskanalerna för till- och frånluft. En karta över ventilationen i verkstaden kan ses i 
bilaga 5. Tilluften till verkstadsutrymmen, parkering och kontorsaggregat går via kanal 
MV610TA100 som är placerat i ventilationsort F12B.  
 
Ett konstant tilluftsflöde säkerställs genom en frekvensreglerad fläktmotor som upprätthåller ett 
konstant tryck i tilluftskanalen genom en tryckgivare. Genom kanal MV610FF040 passerar 



 

19 

frånluften från verkstadsutrymmet till frånluftsschakt E9. Vid ordinarie drift är tilluftskanal 
MV610TA100 fortlöpande i drift och samkörs med frånluftskanal MV610FF040. 
Tilluftskanalen MV610TA100 förreglar den tilluftskanal (MV610TA300) som går till kontor 
och toalett i verkstaden. (Se bilaga 6). (LKAB Malmberget, 2002). Fläktarna för tilluft 
(MV610TA100) och frånluft (MV610FF040) kan stoppas manuellt via en låda på platsen eller 
automatiskt via ett överordnat system (PS37). (LKAB Malmberget, 2002). 

Ventilation i händelse av brand 

Tilluftskanal 
Om branddetektorn i tilluftskanal MV610TA100 indikerar brandrök stoppas fläkten för tilluft 
(MV610TA100) och spjäll MV610SP101 och brandspjäll MV610BS101 stängs varefter 
larmcentralen automatiskt larmas. (LKAB Malmberget, 2002). 
 
Verkstad  
Om någon av branddetektorerna i serviceområdet, förrådet, däck- eller serviceverkstaden 
indikerar brandrök hålls brandspjället MV610BS102 fortsatt öppet. Frånluftsfläkt 
MV610FF040 evakuerar rök från verkstaden, brandspjäll MV610BS101 stängs för tilluft och 
spjäll MV610SP041 hålls fortsatt stängd. Larmcentralen larmas automatiskt. (LKAB 
Malmberget, 2002).   
 
Sprinkler 
Flödesvakter övervakar vattenflödet i matarledningen till sprinklersystemet och känner av om 
sprinklerna har löst ut. Sprinklerna finns utplacerade i däck- och serviceverkstaden. Om 
sprinklerna i dessa områden utlöses, vilket sker vid 70 grader C, indikerar flödesvakterna detta. 
Vid indikationen larmas det överordnade styrsystemet PS37 och brandlarmscentralen. (LKAB 
Malmberget, 2002). 
 
Portar slussar 
Normalt är portarna i snedbanan på 1000 meters nivån öppna. De kan stängas och öppnas 
manuellt genom en knapp på plats eller via det överordnade styrsystemet PS37. Ett rött 
trafikljus tänds högre upp i snedbanan då portarna är stängda. (LKAB Malmberget, 2002). 
 
Om brand indikeras på serviceområdet sätts rökgasevakueringsfläktar igång och slussens portar 
stängs via det överordnade styrsystemet PS37. Portarna kan frikopplas förhand om brandkåren 
behöver passera. (LKAB Malmberget, 2002). 

Port verkstad 

I normala fall ska portarna till verkstaden vara stängda. De stängs automatiskt via överordnat 
styrsystem PS37 efter 60 sekunder eller manuellt via en knapp i verkstaden. Öppning av porten 
kan ske via fotoceller, det överordnade styrsystemet PS37 eller manuellt via en knapp. Portarna 
kan bara öppnas mellan 04.30 – 24.00, övrig tid blockeras de av det överordnade styrsystemet 
PS37. Vid brand stängs verkstadens portar men de kan frikopplas manuellt om brandkåren 
behöver passera. (LKAB Malmberget, 2002). 
 
Frånluft mellan serviceverkstad och kontor 
Genom ventilationskanaler i serviceverkstadens tak evakueras oren luft från personalutrymmen 
och kontor till frånluftsystemet vid E9. Detta sker via frånluftsfläkten MV610FF040. Fläkten i 
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kontoret är ständigt i drift och samkörs med tilluftsfläktarna MV610TA300 och MV610TA100 
samt frånluftsfläkten MV610FF040.   
 
Frånluften kan startas och stoppas manuellt via en låda i verkstaden eller via det överordnade 
styrsystemet PS37. (LKAB Malmberget, 2002). 
 
Om någon av rökdetektorerna i tilluftskanal, pausrum, toalett, städ eller kontor i verkstaden 
indikerar brandrök stoppas fläkten för tilluft (MV610TA300) och spjäll MV610SP301 i 
tilluften stängs. Frånluftsfläkten i kontorsdelen hålls igång och evakuerar rök från kontor och 
personalutrymmen till frånluftsschakt E9 via frånluftsfläkt MV610FF040. Brandcentralen 
larmas. (LKAB Malmberget, 2002). 
 
Om någon av detektorerna i verkstadens serviceområde, förråd, tilluftskanal, serviceverkstad, 
arbetsplats eller utanför kontorsdelen indikerar rök stoppas frånluftsfläkt MV610FF300. 
Frånluftsfläkt MV610FF040 evakuerar röken från verkstadsutrymmena. (LKAB Malmberget, 
2002). 

Släcksystem 

Värmekänsliga sprinklers finns som tidigare nämnts i taket ovanför däck- och serviceverkstaden. 
Om de utlöses sätter de igång brandlarmet. Det finns även sprinklers under hytten på alla 
lastbilar. (LKAB Malmberget, 2002).   

3.3.5 Passiva system 

Brandcellsgränser 

Väggarna i verkstaden består av bergvägg som är sprutad med betong och därefter målad i en 
ljusare ton enligt Jan Gundmalm (intervju, 16 oktober 2009). Tre av portarna till verkstaden är 
av brandklass EI30 och den fjärde i brandklass E30 (täthet mot brandgaser i 30 minuter). En av 
portarna (den med brandklass E30) har en glipa mitt i som medför att denna dörr inte uppfyller 
sin funktion. Det händer ibland att verkstadspersonalen hittar dörrarna på golvet då de 
kommer till arbetet på morgonen enligt Hans Degerman LKAB (intervju, 16 oktober 2009). 
Detta beror på de kraftiga tryckvågorna som uppstår vid gruvbrytningen nattetid. Brytningen 
gör att dörrarna ofta är lite skeva, vilket medför att de inte uppfyller sin funktion. 
 
En bit bort från verkstaden, mot snedbanan, finns två brandslussar som stängs vid brand.  
 
Kontor, fikarum och förrådet i verkstaden utgör inte någon egen brandcell enligt den 
detaljerade insatsplanen (se bilaga 3). Däckförrådets väggar består av stål som inte är 
brandklassade enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 2009). Vidare säger han att 
förrådet med gastuber som finns strax utanför ena infartsporten till verkstaden är tillverkad av 
stål som inte är brandklassat.   

Ytskikt 

Liksom verkstadens väggar består väggarna utanför verkstaden av berg som är sprutmålad med 
betong. Detta för att skapa bättre hållfasthet. I och med att väggarna i och utanför verkstaden 
består av berg finns det inget i dessa som kan sprida branden vidare. De fungerar som 
brandceller.  
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3.3.6 Utsläpp 
Utsläpp av kemikalier och gaser som kan skada liv, hälsa och miljö uppräknas nedan. 
Information om alla kemikalier i verkstaden finns som tidigare nämnts i säkerhetsdatablad i 
LKAB:s databas och i en pärm i verkstaden.  

Kemikalier och gaser 

 Motorolja 
 Hydraulolja 
 Transmissionsolja/växellådsolja 
 Diesel 
 Glykol 
 Spolarvätska 
 Smörjfett 
 Rostskyddsspray 
 Oljespray/smörjolja 
 Acetylen 
 Oxygen 

 
Definitioner 
Flampunkt: den lägsta temperatur vid vilken ett brännbart ämne avger ångor i sådan 
koncentration att de kan antändas i luft av öppen låga. (Mörck och Ullman, 2004).  
  
Självantändningstemperatur/termisk tändpunkt: den lägsta temperatur som krävs för att en 
vätska eller gas ska kunna antändas utan inverkan av en tändkälla. (Mörck och Ullman, 2004). 
 
Brännbarhetsområde: anger inom vilka koncentrationsgränser ångor från ett ämne är 
brännbara i luft, anges i volymprocent gas i luft. (Mörck och Ullman, 2004). 
 
UN-nummer: fyrsiffriga nummer som identifierar farliga ämnen/produkter.  
 
Aerosol: består av små partiklar som är suspenderade i en gas.  

Egenskaper hos respektive kemikalie/gas 

Motorolja  
 Flampunkten är 230 grader C. 
 Självantändningstemperaturen är 320 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 1-10 volym procent (baserat på mineralolja). 
 Densiteten är 888 kg/m3 vid 15 grader C. 
 Flyter på vatten. 
 Består av högraffinerade mineraloljor och tillsatser. 
 Den är inte klassad som brandfarlig men är brännbar. 
 Innehåller komponenter som kan vara svåra att bryta ner i miljön. 
 Giftig för vattenlevande organismer och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
 Vid förbränning bildas den giftiga gasen kolmonoxid samt oidentifierade organiska och 

oorganiska föreningar. (Shell, 2008a). 
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Hydraulolja  
 Flampunkten för ämnet är 222 grader C.  
 Självantändningstemperaturen är 320 grader C.  
 Brännbarhetsområdet är 1-10 volym procent (baserat på mineralolja). 
 Densiteten hos ämnet är 883 kg/m3 vid 15 grader C.  
 Ej vattenlöslig. Flyter ovanpå vatten. 
 Svårlöslig blandning som är ogiftig för vattenorganismer. Kan påverka mikroorganismer 

lokalt i marken. Ingen akut giftighet för miljön. 
 Inga kända hälsorisker men kan vid upprepad eller långvarig exponering ge upphov till 

hudinflammationen dermatit. Hälsofarliga föreningar kan finnas i använd olja. 
 Den är inte klassad som brandfarlig men brinner.  
 Vid inandning kan yrsel och illamående uppstå. 
 Vid kontakt med huden och ögon kan irritation uppstå. 
 En kombination av luftburna fasta och flytande partiklar och gaser, bland annat 

kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska beståndsdelar kan bildas vid 
förbränning. (Shell, 2003). 

 
Transmissionsolja/växellådsolja   

 Flampunkten är 205 grader C.  
 Självantändningstemperaturen är 320 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 1-10 volym procent (baserat på mineralolja). 
 Densiteten är 899 kg/m3 vid 15 grader C.  
 Flyter på vatten. 
 Består av högraffinerade mineraloljor och tillsatser.  
 Svårlöslig blandning som är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 
 Organiska beståndsdelar i oljan tar lång tid att bryta ner i biologiska processer.  
 Oljan är inte hälsofarlig men använd olja kan innehålla skadliga föreningar. Förtäring 

kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. 
 Kan ge lätt irritation av hud, ögon och andningsorgan. 
 Ej brandfarlig men den är brännbar. 
 En mix av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser såsom kolmonoxid kan 

bildas vid förbränning. Även oidentifierade organiska och oorganiska föreningar kan 
bildas.  

 Spill medför halka. (Shell, 2008b). 
 
Diesel  

 Farlighetsnummer: 30. UN-nummer: 1202. 
 Är en brandfarlig vätska, klass 3.  
 Flampunkten är 60 grader C. 
 Termisk tändpunkt är 200 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 0,6-7 volym procent.  
 Densiteten är 810-820 kg/m3 vid 20 grader C. 
 Svårlöslig i vatten, flyter ovanpå vatten.  
 Löslig i organiska lösningsmedel. 
 Ämnet är brandfarligt, hälsoskadligt och miljöfarligt. 
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 Gasutrymmen i lastbilstankar innebär en brand- och explosionsrisk. Detta eftersom de 
flyktiga kolvätena kan ansamlas i toppen av tanken och där bilda en antändlig och 
explosiv atmosfär. 

 Produkt som utsätts för värme eller svetsning utgör en brandrisk. Stor risk för brand 
föreligger om vätskan upphettas över flampunkten. 

 Vid utsläpp kan halka uppstå. 
 Vid förbränning kan giftiga gaser bildas såsom koloxid, aldehyder och ketoner. 
 Ångor/gas av vätskan är farliga att inandas, kan orsaka allt från illamående till 

medvetslöshet. 
 Vid förtäring kan illamående, kräkningar och diarré uppkomma. Akut kemisk 

lunginflammation kan uppstå om produkten intas och sedan kräks upp. Vätskan 
irriterar huden. 

 Kan vid utsläpp förorena mark och grundvatten. 
 Vätskan är giftig för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljö. (Preem, 2008). 
 
Glykol  

 Flampunkten är 100 grader C. 
 Termisk tändpunkt är 200 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 3-15 volym procent. 
 Densitet är 1120-1130 kg/m3 vid 20 grader C. 
 Är blandbar med vatten. 
 Vid förbränning kan farliga gaser som innehåller kolmonoxid bildas. 
 Vätskan är hälsoskadlig, farlig vid förtäring och irriterar ögonen. Vid inandning av 

ånga/dimma/aerosol kan irritation av andningsvägarna uppstå och vid omfattande 
exponering kan centrala nervsystemet påverkas. Medvetslöshet kan uppstå om mycket 
höga halter inandas. 

 Kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön och är skadlig för vattenlevande organismer. 
 Kan förorena grundvattnet, är inte biologiskt nedbrytbar. (Shell, 2002) 

 
Spolarvätska  

 Farlighetsnummer: 33. UN-nummer: 1170. 
 Brandfarlig vätska klass 1. 
 Mycket brandfarlig, ångor kan vid temperaturer under rumstemperatur bilda explosiv 

blandning med luft. 
 Observera att ångor av vätskan är tyngre än luft och kan samlas i till 

exempel ”servicegropen” och andra nedsänkningar i verkstaden. 
 Flampunkten är 13 grader C. 
 Termisk tändpunkt är 363 grader C. 
 Brännbarhetsområde är 3,3–19 volym procent. 
 Densiteten är 790-850 kg/m3 vid 20 grader C. 
 Löses lätt i vatten. Flyter på vatten. 
 Vätskan är hälsoskadlig och kan vid inandning av ångor orsaka yrsel, dåsighet, 

illamående och huvudvärk Ger stark sveda vid kontakt med ögonen. Förtäring kan leda 
till medvetslöshet.   

 Orsakar miljöskador vid spridning i grundvatten och vattendrag. (Statoil, 2008a). 
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Smörjfett  
 Innehåller högraffinerade oljor och tillsatser. 
 Flampunkten är 140 grader C. 
 Självantändningstemperaturen är 320 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 1-10 volym procent (baserat på mineralolja). 
 Densiteten är 900 kg/m3 vid 15 grader C. 
 Flyter på vatten. 
 Fettet är inte brandfarligt men brännbart. 
 Vid kontakt med hud och ögon kan lätt irritation uppstå, ånga eller dimma som 

inandas kan vara irriterande. 
 En blandning av luftburna fasta och vätskeformiga partiklar och gaser såsom 

kolmonoxid kan bildas vid förbränning. Även oidentifierade organiska och oorganiska 
föreningar kan bildas.  

 Fettet är inte miljöfarligt men komponenterna i fettet kan vara svåra att bryta ner i 
naturen. (Shell, 2008c) 

 
Rostskyddsspray  

 UN-nummer: 1950. 
 Flampunkten är 90 grader C. 
 Densiteten är 877 kg/m3 vid 15 grader C.  
 Har låg vattenlöslighet och flyter på vatten. 
 Brandfarlig vara, sprayburk innehåller aerosoler. 
 Förvaras i tryckbehållare. Fara för explosion vid uppvärmning över 50 grader C. 

Uppvärmningen av produkten kan ge brännbara ångor. Vid förbränning bildas 
irriterande rökgaser och om förbränningen är ofullständig kolmonoxid.  

 Inandning i höga halter kan ge huvudvärk/yrsel, verka bedövande samt på andra 
sätt påverka centrala nervsystemet.  

 Skadlig för vattenorganismer och kan ge upphov till skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljö. Bryts ner långsamt i naturen. (Statoil, 2008b). 

 
Oljespray/smörjolja  

 UN-nummer: 1950. 
 Flampunkten är 55 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 0,6-7 volym procent.  
 Densiteten är 810 kg/m3 vid 15 grader C.  
 Har låg vattenlöslighet och flyter på vatten. 
 Brandfarlig vätska klass 3. Sprayburk innehåller aerosoler. 
 Förvaras i tryckbehållare. Fara för explosion vid uppvärmning över 50 grader C. 

Uppvärmningen av produkten kan ge brännbara ångor. Vid förbränning bildas 
irriterande rökgaser och om förbränningen är ofullständig kolmonoxid. 

 Inandning i höga halter kan ge huvudvärk/yrsel, verka bedövande samt på andra sätt 
påverka centrala nervsystemet.  

 Bryts ner långsamt i naturen. (Statoil, 2008c). 
 
Acetylen  

 Gasen är löst i lösningsmedel (vid 20 grader C), under tryck. 
 Farlighetsnummer: 239. UN-nummer: 1001. 
 Flampunkten är -237 grader C. 
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 Termisk tändpunkt är 300 grader C. 
 Brännbarhetsområdet är 2,5–82 volym procent. 
 Självantändningstemperaturen är 325 grader C. 
 Densiteten är 628 kg/m3. 
 Är svårlöslig i vatten och mycket lättflyktig.  
 Extremt brandfarlig, flaska som kommer i kontakt med eld kan brista/explodera. 
 Eventuellt läckage av gas antänds mycket lätt. 
 Är explosiv vid uppvärmning samt utan och vid kontakt med luft. Löst acetylen bildar 

explosiva blandningar med vissa tungmetaller eller deras salter. 
 Reagerar med vissa halogener och metaller. Häftig reaktion uppstår tillsammans med 

starka oxidationsmedel.  
 Inandning i höga halter kan orsaka kvävning. Kvävning kan uppstå utan förvarning eller 

föregås av förlamning/medvetslöshet. Vid låga halter kan huvudvärk, yrsel, illamående 
och koordinationssvårigheter uppstå. 

 Vid ofullständig förbränning kan den giftiga gasen kolmonoxid bildas.  
 Våldsamt sönderfall kan uppstå vid hög temperatur och/eller tryck.  
 Inga kända förgiftningseffekter av produkten. 
 Ingen känd miljöpåverkan av produkten. (AGA, 2008). 

 
Oxygen  

 Komprimerad gas. 
 Farlighetsnummer: 25. UN-nummer: 3156. 
 Ej brandfarlig men den är brandfrämjande. Underhåller förbränning och kan reagera 

våldsamt med brännbara substanser. 
 Flaska som kommer i kontakt med eld kan brista eller explodera. 
 Långvarig inandning av en syrehalt över 75 procent kan ge illamående, yrsel, 

andningsbesvär och kramper. 
 Kan reagera kraftig med brännbara ämnen och reducerande ämnen. Syrgas oxiderar 

kraftigt organiska ämnen. 
 Vid brand kan flaskor med oxygen sprängas på grund av stålets försvagning. Läckande 

gas orsakar ett intensivt brandförlopp. Tillgängligt brännbart material (kläder, olja och 
fetter) antänds lätt och brinner kraftigt. Även material som är obrännbara i luft kan 
börja brinna. I porösa material såsom kläder kan gasen ansamlas och orsaka 
självantändning.  

 Ingen miljöpåverkan. 
 Densiteten är 1148 kg/m3 vid -183 grader C.  
 Svårlöslig i vatten. (AGA, 2005). 

Släckvatten 

Skum, pulver och vatten är inte skadliga för människor. Släckvatten som sprids i gruvan vid 
brand behöver inte samlas upp utan tas om hand i bassänger ovan jord där vattnet renas och 
återanvänds. Vattnet i bassängerna sprids väldigt sällan till omgivande natur. Detta enligt 
Robert Hansson LKAB (intervju, 3 november 2009). 
 
Användning av släckvatten vid brand i verkstaden kan leda till bergsläpp på grund av att 
bergväggen först värms upp och sedan snabbt kyls ner enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 
oktober 2009). Ett eventuellt ras kan skada människor.   
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Spridning  

Om stora mängder kemikalier såsom olja läcker ut i verkstaden och det inte brinner ska det tas 
upp. Då stora mängder av en kemikalie läcker ut och sprids med släckvattnet till gruvvattnet ska 
vattenansvarig på LKAB kontaktas. Han heter Robert Hansson och har telefonnummer: 0970-
760 90. Detta enligt Robert Hansson LKAB (intervju, 3 november 2009). 
 
Vid en brand i gruvan kommer skum, pulver och släckvatten att blandas med gruvvattnet och 
rinna ner i gruvans bassänger. Från dessa pumpas sedan gruvvattnet upp till en planingsdamm 
ovan jord. En viss mängd vatten transporteras till en pumpstation och samlas därefter i en 
behållare. Vattnet återanvänds som brandvatten och i produktionsanläggningar. Om 
exempelvis olja skulle läcka ut i gruvvattnet vid släckning kommer en viss mängd av oljan att 
fångas upp i bassänger och buffertdammar som vattnet passerar innan det hamnar i 
klarningsmagasinet/-dammen.  
 
Vid kännedom om oljeläckage läggs länsar ut i buffertdamm och klarningsdamm för att samla 
in oljan. I klarningsmagasinet finns en viss vattennivå. Under våren då smältvatten rinner ner i 
dammen kan detta orsaka en höjning vattennivån i dammen. Detta kan leda till att vatten från 
dammen rinner över kanten och därmed passerar ut i lina älv. Dock kommer troligen de största 
mängderna av en förorening fastna i bassänger och buffertsystem, alternativt utplacerade länsar. 
Detta enligt Robert Hansson LKAB (intervju, 3 november 2009).
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3.4 Riskidentifiering 
I verkstaden på nivå 1000 har följande potentiella risker för brand identifierats: 
Riskkällor: 
 Brand i personbil 
 Brand i lastbil  
 Brand/explosion av gastuber  
 Rökning i verkstad 
 Plattor i fikarum 
 Brand på grund av svetslåga 
 Elektriskt fel/kortslutning 
 
Den vanligaste orsaken till brand i gruvan är enligt statistik att fordon av en eller annan 
anledning fattar eld enligt Ronnie Hansson (e-post, 20 oktober 2009). Gastuber kan börja 
brinna eller explodera på grund av stötpåverkan. En lastbil kan backa in i en flaska som står i 
verkstaden. Rökning kan leda till brand då mycket brännbart material finns i verkstaden såsom 
gasflaskor, däck, lastbilar och farliga vätskor. I fikarummet finns plattor som regleras med en 
timer så sannolikheten för att dessa ska orsaka brand är inte så stor. Svetsning pågår ständigt i 
verkstaden varför detta utgör en riskkälla. Det är mindre troligt att ett elektriskt fel eller 
kortslutning inträffar men risken finns.
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3.5 Grovanalys av möjliga skadehändelser vid brand 
Brand har uppstått i verkstaden på nivå 1000 och följande skadehändelser på grund av detta 
har identifierats: 

3.5.1 Skadehändelse:  
 Däckförråd, 33 m3 med cirka 11 ton däck börjar brinna.  
 Lastbilstank/lastbilsdäck fattar eld, 20 däck (3276-3636 kilo gummi) samt 500 liter 

hydraulolja och 330 liter diesel per lastbil. 
 Farliga vätskor, serviceverkstaden (4600 liter olja och 2000 liter annan brandfarlig vätska 

samt 200 liter avfettningsmedel) antänds. 
 Gastuber i verkstaden exploderar och/eller börjar brinna. 

3.5.2 Orsak: 
 Elfel, kortslutning i person-/lastbil. 
 Rökning nära dieseltank/gastuber/farliga vätskor. 
 Svetslåga.  
 Backning, påkörning eller annan kraftig stötpåverkan på gastuber.  
 Plattor i fikarum. 

3.5.3 Konsekvenser av spridd brand:   
 Personskador (värmestrålning, rök och giftiga gaser).   
 Bergsläpp.      
 Ras vid explosion.                           
 Rök sprids i gruvan  - längre inträngningsväg.    
 Uppehåll i verksamheten – produktionsbortfall.   

3.5.4 Befintligt skydd: 
 Brandlarm 
 Sprinkler 
 Ventilation 
 Räddningsrum 
 Räddningskammare 

3.5.5 Konsekvensklassning: 
 Däckförråd – personskada, rökgasspridning, produktionsbortfall. (3) 
 Lastbilstank/däck – personskada, rökutveckling, mest brännbart material. (4) 
 Farliga vätskor/sprayburkar – personskador, rök, explosion.  (4) 
 Gastuber – explosion, ras/bergsläpp, personskador, produktionsbortfall. (5) 

 
Konsekvensklassning 1 innebär små konsekvenser medan klass 5 innebär katastrofala 
konsekvenser. Om brand enbart sprids till däckförrådet är konsekvenserna allvarliga men 
kontrollerbara, branden kan inte spridas så lätt härifrån. Dock leder detta till mycket brandrök. 
En lastbil som brinner i närheten av andra bilar, gastuber eller farliga ämnen kan sprida 
branden vidare. Mycket brännbart material kan fatta eld. Därför blir konsekvenserna av att en 
lastbil brinner mycket allvarliga. Samma resonemang har förts kring de farliga vätskorna. 
Vätskorna är uppradade nära varandra vilket gör att branden lätt kan spridas mellan dessa och 
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eventuellt till annat brännbart material som finns i närheten. Farliga ångor kan bildas. Vad 
gäller gastuberna har brand i dessa de mest allvarliga konsekvenserna då de ger alla tänkbara 
konsekvenser och troligen skadar många människor, både av explosionen, brandförloppet och 
eventuellt ras.
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3.6 Rekommenderade åtgärder 
Lastbilstank/däck, farliga vätskor och gastuber valdes ut för vidare analys eftersom de har de 
allvarligaste konsekvenserna. För de olika vätskorna och gaserna har åtgärdskalendrar upprättats. 
Dessa har tagits fram med hjälp av RIB och säkerhetsdatablad för respektive vätska/gas. 
Åtgärdskalendrarna beskriver hur räddningspersonalen ska agera vid brand. Ventilation av 
brandrök sker automatiskt via det överordnade systemet i LKAB. För brand i lastbilstank/däck 
har inte några åtgärder om brand inträffat identifierats utan denna punkt utgör en riskkälla 
som är i behov av vidare studier.  
 
Observeras bör att nedanstående åtgärder är rekommendationer för brand i respektive ämne 
och att en situationsanpassad riskanalys som ser till helheten kan behöva göras innan en insats. 
De rekommenderade släckmedlen är anpassade efter vad som bäst släcker respektive vätska/gas, 
vatten är i vissa fall mindre lämpligt med tanke på risken för bergssläpp. Riskområdet kan 
behöva förlängas om det exempelvis uppstått omfattande rökgasspridning eller föreligger risk 
för ras.      

3.6.1 Motorolja 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning.  
 Observera att utspilld motorolja innebär en halkrisk.   
 Släck med skum, vattenspray eller dimma. Mindre bränder kan släckas med koldioxid, 

sand eller jord. Undvik att använda vatten i samlad stråle.  
 Valla in eventuella utsläpp med lämplig metod. Om utsläppet är mycket stort och/eller 

inte kan samlas in meddela vattenansvarig på LKAB. (Shell, 2008a) 

3.6.2 Hydraulolja 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning.  
 Släck med skum och pulver. Använd endast koldioxid, sand och jord vid mycket små 

bränder. 
 Vattenstråle är olämpligt som släckmedel. Brandmän bör bära med sig skum/pulver vid 

rökdykning. 
 Undvik om möjligt utsläpp av vätskan i avlopp. Om så sker bör vätskan vallas in med 

sand eller jord. 
 Om utsläpp sker under våren, då vattennivån är högre i LKAB:s dammar, ring 

vattenansvarig på LKAB. (Shell, 2003). Risk finns att vätskan sprids till Lina älv.  

3.6.3 Transmissionsolja/växellådsolja 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning.  
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 Släck med skum, vattenspray eller dimma. Till mindre bränder kan pulver, koldioxid, 
sand eller jord användas. Det är olämpligt att använda vatten i samlad stråle.  

 Förhindra om möjligt utsläpp i avlopp. Vid ett utsläpp valla in vätskan med exempelvis 
sand eller jord. (Shell, 2008b). Om detta inte går meddela vattenansvarig på LKAB.  

3.6.4 Diesel  
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning med beaktande av antändningsrisken. Antändningsrisken kan 

minska genom skumläggning, ventilering eller spridda vattenstrålar. Förhöjd 
antändningsrisk föreligger i vätskepölens närmaste omgivning.  

 Flytta om möjligt bort lastbilar som befinner sig i närheten av branden. Om detta inte 
är möjligt kyl lastbilstankarna med obemannade strålar för att undvika att tanken 
kommer i kontakt med eldhärden. 

 Om läckage från en lastbilstank inte antänds kan vattendimma användas för att skingra 
ångorna. Risk för statisk uppladdning finns vid fritt fallande vätska. Skumbegjut 
utsläppet. Om de anses möjligt kan personalen försöka stoppa läckaget. 

 Släck med skum, pulver, koldioxid eller vattenspray. Risken för återantändning bör 
beaktas. 

 Förhindra spridning av vätskan till avlopp om det är möjligt. Valla in vätskan med sand, 
jord eller annat lämpligt material. 

 Meddela vattenansvarig på LKAB om stor mängd diesel runnit ut med släckvatten. 
(Preem, 2008; RIB, 2008). 

3.6.5 Glykol  
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning.  
 Släck med alkoholbeständigt skum. Vid mindre bränder kan pulver, koldioxid, sand 

eller jord användas. Undvik att använda vatten i samlad stråle. 
 Om glykolbehållaren är nära brand flytta den eller kyl den med vatten. 
 Om stor mängd glykol sprids med släckvattnet eller rinner ut vid brand valla in det med 

exempelvis sand eller jord. Samla upp i en förslutbar behållare. Om produkten inte kan 
samlas in under jord meddela vattenansvarig på LKAB. (Shell, 2002). 

3.6.6 Spolarvätska 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning.  
 Om det är möjligt flytta behållare som finns nära branden, är detta inte möjligt kyl 

behållaren med obemannade strålar. 
 Släck i första hand med alkoholbeständigt skum, i andra hand med pulver, koldioxid 

eller spridda strålar.  
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 Påbörja sanering. Vid utsläpp valla om möjligt in vätskan med exempelvis sand eller 
jord. Om utsläppet inte kan vallas in meddela LKAB:s vattenansvarige. 

 Gasmoln eller ångor kan tvättas ner eller spädas ut med spridda vattenstrålar. Ventilera 
utrymmen där vätskan kan ha förångats, till exempel ”servicegropen” eller andra 
fördjupningar. (RIB, 2008; Statoil, 2008a). 

3.6.7 Smörjfett 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning.  
 Släck med skum, vattenspray eller dimma. Till mindre bränder kan pulver, koldioxid, 

sand eller jord användas. Det är olämpligt att använda vatten i samlad stråle. 
 Förhindra om möjligt utsläpp i avlopp. Vid ett utsläpp valla in vätskan med exempelvis 

sand eller jord. Om detta inte är möjligt meddela vattenansvarig på LKAB. (Shell, 2008c)   

3.6.8 Rostskyddsspray 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Punktera inte en fylld eller en tom behållare.  
 Flytta om möjligt behållare som finns i närheten av branden. Om det inte går kyl med 

vatten.  
 Släck med skum, pulver eller koldioxid. Vatten är olämpligt. 
 Valla in eventuella spill av produkten med exempelvis bark, kiselgur eller länsar. Om 

det rör sig om stora mängder spill och det inte kan tas om hand kontakta vattenansvarig 
på LKAB. (RIB, 2008; Statoil, 2008b). 

3.6.9 Oljespray 
 Finns i serviceverkstadsdelen. 
 Sätt initialt riskområde till cirka 50 meter. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Punktera inte en fylld eller en tom behållare.  
 Släck med skum, pulver eller koldioxid. Vatten är olämpligt. 
 Flytta om möjligt behållare som finns i närheten av branden. Om det inte går kyl med 

vatten.  
 Valla om möjligt in spill med sand eller jord och samla upp med trasor eller annat 

lämpligt absorptionsmedel. Spill som blandats med släckvattnet kan om det är möjligt 
samlas upp med bark, kiselgur eller länsar. Vid större spill som sprids med gruvvattnet 
kontakta vattenansvarig på LKAB. (RIB, 2008; Statoil, 2008c). 

3.6.10  Acetylen 

 Gasflaskor finns i däckverkstadsdelen. 
 Välj skyddsnivå. 
 Sätt initialt riskområde vid brandutsatt flaska till 300 meter. Observera att det initiala 

riskområdet kan behöva förlängas på grund av rasrisken. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
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 Genomför livräddning men beakta ras-, antändnings- och explosionsrisken. Eventuella 
gasläckage antänds mycket lätt. Antändningsrisken är förhöjd i förvaringskärlets 
närmaste omgivning. Minska antändningsrisken genom att ventilera eller använda 
spridda strålar. 

 Inne i verkstaden kan en explosimeter användas för att mäta koncentrationen av gasen.  
 Observera att ett förvaringskärl som är utsatt för låga kan sprängas redan efter några 

minuters upphettning och att flaskorna kan sprängas upp till 24 timmar efter 
värmepåverkan. 

 Begär vid behov experthjälp via styrcentralen. 
 Om de är möjligt eliminera faktorer som kan leda till en häftig reaktion. 
 Försök flytta kärl som hotas av brand och de som inte kan flyttas kyls med obemannade 

strålar. 
 Släck ej brinnande gasutsläpp, då detta kan orsaka en spontan/explosiv återantändning. 
 Använd lämpligt släckmedel. Alla typer av släckmedel kan användas.  
 Påbörja sanering. 
 Begränsa utsläppet genom att tvätta ner gasmoln eller späda ut dem med spridda 

vattenstrålar. Stäng om möjligt gasventil, skydda personal med spridda strålar. Om 
ventil inte går att stänga flytta behållaren till en plats där den kan läcka under 
kontrollerade former. 

 Ventilera område där gas kan förekomma. 
 Personal och material bör saneras. Kläder som förorenats bör tas av och vädras. 
 Meddela berörda enheter i LKAB. (AGA, 2008; RIB, 2008). 

3.6.11  Oxygen 

 Gasflaskor finns i däckverkstadsdelen. 
 Välj skyddsnivå. 
 Sätt initialt riskområde vid brandutsatt flaska till 300 meter. Observera att det initiala 

riskområdet kan behöva förlängas på grund av rasrisken. 
 Använd brandskyddsdräkt och tryckluftsapparat. 
 Genomför livräddning men beakta ras-, antändnings-, explosions- och köldrisken. 

Antändningsrisken är förhöjd i förvaringskärlets närmaste omgivning. Minska 
antändningsrisken genom att ventilera eller använda spridda strålar. 

 Observera att friktionen från en sko kan vara tillräcklig för att antändning ska ske. 
 Koncentrationen syrgas i verkstaden kan mätas med speciella mätinstrument.  
 Ett förvaringskärl som är utsatt för låga kan sprängas redan efter några minuters 

upphettning. 
 Experthjälp bör övervägas, vid behov kontakta styrcentralen. 
 Försök flytta kärl som hotas av brand och de som inte kan flyttas kyls med obemannade 

strålar. 
 Eventuell ånga som kommer från säkerhetsventilen är kall och begjutningsvattnet kan 

frysa, vilket leder till att säkerhetsventilen inte fungerar.  
 Om brand pågått länge bör övervägning av att dra sig tillbaka ske.  
 I fall branden är stor och stora mängder syrgas är inblandad bör området evakueras och 

branden endast bekämpas med obemannade kanoner. 
 Kontakt med brännbara ämnen ska förhindras och ämnet bör hindras från att komma i 

kontakt med organiskt material som kan leda till självantändning. 
 Släck med lämpligt släckmedel. 
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 Begränsa utsläppet genom att tvätta ner gasmoln eller späda ut dem med spridda 
vattenstrålar. 

 Försök stänga ventilen, går inte detta flytta flaskan till säker plats där gasen kan läcka 
under kontrollerade former. 

 Utrymmen där gas kan förekomma bör ventileras. 
 Personal och material bör saneras. Kläder bör vädras i minst 30 minuter och material 

som varit i kontakt med kall vätska eller ånga bör granskas.   
 Meddela berörda enheter i LKAB. (AGA, 2005; RIB, 2008). 

 
Observeras bör att gastuber vid strålningspåverkan kan explodera, vilket kan orsaka bergsläpp. 
Acetylen och syrgas har stort brännbarhetsområde och är därför mycket brandfarliga. Efter fem 
minuters brandpåverkan kan en acetylenflaska sprängas och efter tio minuters brandpåverkan 
kan en syrgasflaska sprängas. (Mörck och Ullman, 2004). 

3.7 Hinder för insats 
Osäkerheter förekommer alltid vid insatser och de kan vara viktiga att beakta. Vid en insats i 
verkstaden på 1000 meters nivån kan följande händelser som kan hindra/försvåra insatsen 
inträffa: 

 Rökgasspridning. 
 Styrcentralen obemannad/ur funktion. 
 Strömavbrott. 
 Syre slut i tryckluftsapparat. 
 Räddningsstyrkan kör av vägen/krockar. 
 Brandbil får tekniskt fel. 
 Gällivare räddningstjänst uteblir. 
 Gällivare räddningstjänst får klara sig på egen hand. 
 Trafik upp från nivå 1000. 
 Ras på nivå 1000. 

 
Rökgasspridning  
Brandrök kan sprida sig en kilometer på några få minuter i gruvmiljö. (SveMin, 2007). Detta 
orsakar långa inträngningsvägar för räddningstjänsten och kan medföra problem. Om röken 
sprids till nivå 815 måste troligen styrcentralen utrymmas och då blir räddningstjänsten utan 
guidning.  
 
Styrcentralen  
Styrcentralen kan sättas ur funktion på grund av till exempel ett strömavbrott. Enligt Jan 
Gundmalm LKAB (e-post, 30 november 2009) finns ett reservbatteri för de skärmar som visar 
malmproduktionens olika delar. Batteriet räcker i en timma. Genom dessa skärmar kan 
produktionen styras och larm från anläggningen (ställverk, bandtransportörer, krossar med 
mera) kan kontrolleras. Om strömavbrottet har slagit ut all ström i hela gruvan kan 
styrcentralen inte göra något trots reservbatteriet. Telefonerna i styrcentralen brukar fungera 
trots ett strömavbrott. Dock kan strömavbrottet leda till att styrcentralens datorer slutar fungera 
och taggsystemet sätts ur funktion. Räddningstjänsten kan då bli utan guidning och inga 
uppgifter om hur många som finns i gruvan kan fås. Eventuellt kan vakten, om han fortfarande 
har ström se hur många som befinner sig i gruvan.  
 
 



 

35 

Strömavbrott 
Strömavbrottet kan även leda till att personal nere i gruvan inte kan larma brandkåren om allt 
blir mörklagt och telefonerna inte fungerar. Radio finns i alla bilar men dessa behöver inte 
finnas i närheten av branden och då kan ingen kommunikation ske. Detta kan i sin tur leda till 
att branden blir mer omfattande och röken sprids i gruvan.  
 
Ett strömavbrott kan försvåra kontakten mellan vakten och räddningstjänsten.  

Syre slut i tryckluftsapparat 

Jumbopakten i kolfiberkomposit rymmer 4020 liter syre, vilket vid den genomsnittliga 
syreförbrukningen på 40 liter per minut ger en aktionstid på cirka 100 minuter. Detta enligt 
Börje Lindh INTERSPIRO (intervju, 20 november 2009). Rökdykning är påfrestande för 
personalen både på grund av vikten på paket och på den varma miljön. När 
inträngningsvägarna är långa ökar belastningen ytterligare. Om något oförutsett inträffar under 
rökdykningen kanske syre tar slut eller nästan tar slut och brandmännen måste återvända till 
baspunkten. Den tid det tar innan en reservgrupp tagit över det första rökdykarparets uppgift 
kan leda till att personen som ska undsättas hinner avlida. För att skapa mer tid för insatsen 
kan en syrgasapparat användas.  
 
Rökdykningen kan förlängas ända upp till 4-4,5 timmar om en syrgasapparat används istället 
för en tryckluftsapparat enligt Börje Lindh INTERSPIRO (intervju, 20 november 2009). Han 
menar dock att säkerheten inte är lika hög vid användning av denna apparat. Syrgasapparaterna 
har ett visst övertryck i maskerna men det trycket kan aldrig bli lika högt som i 
tryckluftsapparaterna. Det är svårt att hålla samma höga tryck i syrgasmaskerna under hela 
insatsen. Masken kan om övertrycket rubbas börja släppa in rök. Syrgasapparaten fungerar som 
så att samma luft återanvänds efter en rening. Detta innebär att man återandas samma luft hela 
tiden. Därmed får den luft man andas samma temperatur som ens egen kroppstemperatur, 
vilket gör att luften känns varm och insatsen kan kännas tyngre. För att få kall luft kan is sättas 
ner i apparaten innan användning. Dock smälter denna fort vid en brand. Syrgasapparaterna 
måste provas ut individuellt för varje person och de är dyra eftersom de kräver speciella 
utrymmen, service och utbildning.  

Trafik upp från nivå 1000/ras på nivå 1000 

Ett brandlarm eller en brand kan orsaka panik i verkstaden och leda till att personalen tar sina 
bilar och åker snedbanan upp från gruvan. Snedbanan blir då våldsamt trafikerad och 
räddningstjänsten får svårare att ta sig fram till brandplatsen. Personalen ska vid brand i första 
hand gå till samlingsrummet och först på order om utrymning av gruvan bege sig uppåt.   
 
Det kan inträffa ett ras på nivå 1000 eller i någon annan del av gruvan som hindrar eller 
begränsar framkomligheten.    

Räddningsstyrkan kör av vägen/krockar eller tekniskt fel uppstår på brandbilen 

Räddningstjänsten kan krocka med annat fordon eller köra in i bergväggen på väg ner till 
brandplasten. Om detta inträffar vem tar hand om eventuella skadade brandmän och om bilen 
är demolerad hur genomförs insatsen då? Brandbilen kanske blockerar vägen ner till verkstaden 
på nivå 1000, hur undsätts de nödställda i verkstaden då?  
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Även någon form av tekniskt fel på LKAB:s brandbilar kan uppkomma och då måste insatsen 
planeras om.  

Gällivare räddningstjänst uteblir eller måste klara sig på egen hand 

Om Gällivare räddningstjänst uteblir exempelvis på grund av fel på deras bilar eller för att de är 
upptagna med en annan insats måste LKAB planera om insatsen. Det blir färre brandmän 
under insatsen och det begränsar räddningsaktionen.  
 
Om LKAB:s brandmän exempelvis krockar eller på annat sätt inte tar sig fram till skadeplatsen 
kan Gällivare räddningstjänst bli tvungna att klara sig själva. En insats i verkstaden kan göras 
från två håll och om LKAB har för lite personal kan Gällivare Räddningstjänst få uppdraget att 
angripa från ena hållet på egen hand. I dagsläget förlitar sig Gällivare räddningstjänst på att 
LKAB:s brandmän guidar och hjälper dem enligt Jan Gundmalm LKAB (intervju, 16 oktober 
2009). De är dåligt lokaliserade i gruvan. Detta kan innebära problem.
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4 Diskussion och slutsatser  

4.1 Förslag på åtgärder i insatsplanen 
I dagsläget består LKAB:s insatsplan av två steg. Första delen av insatsplanen som utgörs av en 
karta i A4-format visar vilken adress, larmande sektion och deckare larmet gäller samt vart 
centralapparaten finns placerad. Även en förstorad bild av sektionen finns med. A4-kartan 
skulle dock kunna kompletteras med lite mer information såsom de två angreppsvägarna som 
finns till verkstaden (via snedbanan) och brandposters placering. Kartan skulle kunna innehålla 
information om framkörning, ankomst och inledande order.  
 
I det andra steget av insatsplanen finns information om handbrandsläckare, brandposter, 
utrymningsvägar, sprinklerutrustade områden, brandklassificering samt brandcellsgränser på en 
A3-sida. Denna del av insatsplanen kan brandmännen vid LKAB:s räddningstjänst hämta på 
deras brandstation. Vid ett larm kan tiden vara knapp och tid kan sparas om brandmännen inte 
behöver åka ner till brandstation för att hämta kartan. Insatsplanen är i dagsläget inte 
digitaliserad. I framtiden när digitalisering av insatsplanerna sker skulle steg två av insatsplanen 
kunna läggas in i larmanläggningen och på så sätt kunna sändas ut tillsammans med det 
framkörningskort brandmännen får idag. Alternativt kan insatsplanen skrivas ut manuellt, dock 
tar det extra tid. Fram till dess att digitaliseringen genomförs kan brandmännen ha en pärm 
med alla befintliga insatsplaner (steg två) i sina respektive fordon. 
 
Steg två i insatsplanen skulle behöva kompletteras med ytterligare information. I dagsläget 
bestäms brytpunkter först när insatsen har påbörjats, men tid kan sparas om detta bestämts i 
förväg och har placerats ut på insatsplanen. En brytpunkt, vid insats till verkstaden på nivå 
1000, kan exempelvis placeras i korsningen till samlingsrummet på 1000 meters nivån. Det är 
cirka 150-200 meter från verkstaden. Denna brytpunkt kan användas om en styrka ska vänta 
med extra resurser. Om det ännu är oklart vad larmet gäller kan en styrka istället vänta vid en 
brytpunkt på nivå 815 utanför styrcentralen. Där fungerar radiokommunikationen bra och 
styrkan kan snabbt åka upp och hämta material om detta efterfrågas. Samtidigt är styrkan nära 
platsen för insatsen, cirka sex minuters bilfärd från nivå 815 till nivå 1000.  
 
Vidare borde räddningskammaren som finns 200 meter bort från verkstaden och 
centralapparatens placering märkas ut på A3-ritningen. Risker vid verkstaden borde märkas ut 
med en triangel på kartan. Återsamlingsplats, uppställningsplats för gastuber, placering av 
avstängningar och eventuell brandventilation, restvärde, huvudtaktik (vad som ska skyddas) 
samt brandslussarnas placering skulle kunna märkas ut på ritningen. På så sätt finns allt samlat 
på samma karta. 
 
A3-arket är till stor hjälp då Gällivare Räddningstjänst kopplas in och är i behov av 
orienteringsinformation. Om ytterligare information behövs kan den fördjupade insatsplanen 
tas fram. Denna bör vara digitaliserad. Då fördjupade insatsplaner ännu inte upprättats för alla 
delar av gruvan kan steg två av insatsplanen märkas men exempelvis en grön prick om en 
fördjupad version av den finns. På så sätt kan personen som är i behov av en sådan hämta 
denna via en dator. Dock bör tilläggas att alla insatsplaner även bör vara arkiverade utifall att ett 
strömavbrott skulle inträffa.  
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Den nuvarande insatsplanen kompletteras med en riskinventering, förslag på åtgärder vid brand 
i vätskor eller gaser samt analys av osäkerheter. På så sätt fungerar den som en fördjupad 
insatsplan. Detta medför att räddningsledaren får beslutstöd vid framförallt en större och/eller 
mer komplicerad insats. Räddningsledaren kan då spara tid genom att viss information som är 
nödvändig kan hittas i den fördjupade insatsplanen.    

4.2 Åtgärdsförslag baserade på riskinventeringen 
För att lyckas med huvudtaktiken, att skydda liv, hälsa och miljö behöver gastuberna i 
verkstaden skyddas från brandpåverkan. En gastub som exploderar kan orsaka personskador 
hos räddningspersonalen genom bergssläp, kringflygande projektiler och att de blir 
omkullkastade av tryckvågen. Däckförrådet, lastbilar och brandfarliga vätskor behöver skyddas 
från brand då antändning av dessa leder till spridning av rök i gruvan.  
 
För att minska brandrisken bör soptunnor för brännbart material som är försedda med lock för 
att förhindra antändning vara stängda. Trasor och dylikt bör inte läggas ovanpå dessa. Vidare 
bör svetsställ stå separat och avskilt från brännbart material. Brännbart material bör inte 
placeras ovanpå svetsstället.  
 
I närheten av gastuber ska rökning inte ske. Dock är rökning tillåtet i verkstaden vart cirka fyra 
gastuber finns. Rökning borde helt förbjudas i verkstaden eller tillåtas i ett speciellt rökrum.  
 
Diesel, spolarvätska, acetylen och oxygen utgör de största riskkällorna. Dessa är mycket 
brandfarliga och riktlinjer för hantering av dessa bör följas. I närområdet av dessa vätskor/gaser 
bör rökning, svetsning eller gnistor, öppen eld och statisk elektricitet undvikas. 
 
På lastbilarna i gruvan finns sprinkler under hytten. Sprinklerna utlöses vid överhettning och 
en siren larmar. Detta larm är idag inte kopplat till någon centralapparat. Om larmet kopplas 
till centralapparater kan räddningspersonalen få kännedom om larmet tidigare och kanske kan 
de då stoppa brandförloppet i ett tidigare skede.   
 
Vid en brand i gruvan börjar personalen i verkstaden gå mot samlingsrummet när de ser rök. I 
alla fordon i LKAB finns flyktmasker för det antal personer som kan transporteras i fordonet. 
Med dessa huvor klarar personalen att ta sig till samlingsrummet trots rök, dock blir sikten 
sämre. Om alla bilar i verkstaden är borta blir personalen utan flyktmask. Därför skulle ett antal 
flyktmasker kunna införskaffas till kontoret i verkstaden. Vidare har personalen i dagsläget inga 
rutiner som säger att de ska bryta strömmen vid brand men det hade kunnat vara en idé.  

4.3 Felkällor  
Resultatet från riskinventeringen kan innehålla felkällor på grund av att all information som 
behövdes till denna inte var känd för författaren. Det finns nästan ingen skriftlig information 
om hur räddningstjänsten i LKAB arbetar, vilka rutiner de anställda i verkstaden har och vad 
som finns i verkstaden. En stor del av informationen har framkommit via intervjuer som 
utvecklats av författaren genom reflektioner, egen erfarenhet samt litteraturstudier.   
 
Riskidentifieringen och grovanalysen kan innehålla felkällor. Detta eftersom skadehändelser, 
orsaker, konsekvenser, skydd och konsekvensklassning har identifierats med hjälp av 
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författarens egen erfarenhet och bedömning, reflektioner vid platsbesök samt med stöd av en 
checklista. Identifieringen och analysen är bara översiktlig varför specifika händelser eller 
riskkällor kan ha missats.  
 
Även analysen av osäkerheter som kan förekomma vid en insats kan innehålla felkällor. Detta 
eftersom även denna analys är baserad på författarens egen erfarenhet och bedömning samt på 
reflektioner som gjorts vid platsbesöket. Eventuellt kan någon osäkerhet ha missats.    

4.4 Förslag på fortsatta studier 
Vid långa inträngningsvägar är problemet ofta att tillgången till syre är begränsad. Större 
syrgastuber kan tillverkas men detta försvårar brandmännens arbete genom att tuberna blir 
klumpiga och tunga. Sedan tryckluftsapparaterna började tillverkas i kolfiberkomposit har 
vikten på syrgastuberna minskat rejält. Dock väger jumboflaskorna kring 20 kilo och det är 
önskvärt att dessa blir lättare och samtidigt räcker längre. Syrgasapparaterna som idag främst 
används av militären ger längre aktionstid än tryckluftsapparaterna men väger inte mer än dem. 
Dock är riskerna vid användning av dessa större. Det behövs fortsatta studier om hur 
säkerheten kan höjas vid användning av dessa. Kanske skulle en flyktmask kunna bäras med vid 
insatser med syrgasapparat och därmed kunna användas om övertrycket i den mask man 
använder försvinner. Frågan är dock om brandmännen upptäcker detta innan det är för sent.  
 
Då insatser inte är skarpa, det vill säga när brand inte är konstaterad, behöver alternativ till 
rökdykning med slang tas fram. I dagsläget finns lite studier om detta. Genom att använda en 
speciell räddningslina som brandmännen hakar fast sig i kan rökdykarinsatsen genomföras 
snabbare. Brandmännen kan sedan haka fast denna lina i något föremål inne i lokalen och 
sedan lätt hitta vägen ut igen. Dock finns det stora risker med detta då brandmännen vid 
påträffande av brand eller om en explosion plötsligt inträffar inte har något att skydda sig med. 
Huruvida räddningslina är bra eller inte och kan användas som alternativ till slang vid 
rökdykning behöver studeras vidare. 
 
Vid långa inträngningsvägar ska rökdykningen utföras så att denna följer de rekommendationer 
och föreskrifter som finns. I LKAB:s rökdykarreglemente finns angivet att 13 personer behövs 
för rökdykning i högrisk miljö vid en insatssträcka på 75 meter. Verkstaden är 120 meter lång 
och kan i vissa lägen angripas från två riktningar. Inträngningsvägen är då 60 meter och alla de 
13 personerna behövs vid rökdykningsinsatsen. Från andra sidan av verkstaden behövs 
ytterligare 13 personer. Detta innebär att minimikravet vid en insats från två håll i verkstaden är 
26 personer. Till detta tillkommer eventuellt en eller flera nödlägesgrupper. Ytterligare personal 
bör finnas ovan jord och vid en brytpunkt om förstärkning behövs. Insatser vid långa 
inträngningsvägar kräver enormt mycket personal. Det behövs fler studier om hur insatser vid 
långa inträngningsvägar kan organiseras och effektiviseras.  
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Bilaga 1 
Bilaga 1 visar den checklista som medtogs vid platsbesöket i Malmbergets gruva och som ligger 
till grund för riskinventeringen och framtagandet av den fördjupade insatsplanen. Checklistan 
är framtagen med stöd av rapporten ”Insatsplanering för räddningstjänsten som ett led i det 
totala säkerhetsarbetet”. (Jönsson & Löfving, 2001). RL är förkortning för räddningsledare. 
 
LIV/HÄLSA 
Fokus: personsäkerhet – förhindra att människor skadas vid olyckor (med avseende på 
brandsäkerhet). Människor får ej utsättas för fara på grund av värme, rök och strålning från 
flammor.   
 
Personal – gruvarbetarnas hjälp/insats vid en brand.  

 Rutiner – Har personalen några rutiner att följa om en olycka inträffar? I så fall vilka är 
dessa insatsrutiner? 

 Utbildning – har gruvarbetarna utbildning i hantering av en olycka/brand? Till exempel 
hur handbrandsläckare och brandfilt används samt hur första hjälpen utförs 
(livräddning) och hur utrymning ska ske? 

 Antal – hur många personer befinner sig i gruvan? Vem ska RL/Gällivare 
räddningstjänst vända sig till för att få veta detta? Hur många finns det uppskattningsvis 
i gruvan mellan 06.00-16-00 och 16.00–06.00?  

 Brandsläckningsutrustning – var finns denna? Vet personalen vart den finns så de kan 
använda den vid en brand? Är den lättåtkomlig? Är det skyltat var den sitter? Har info 
gått ut om dess placering? 

 Kontaktperson - Vem ska personalen ringa vid en brand? Finns det någon speciell 
person för detta? Vem kontaktar RL för att få informationen från personalen?  

 Guide – finns speciella guider för olika delar av gruvan? Vid en mindre insats – om 
LKAB RL inte är bra lokaliserad? Om Gällivare räddningstjänst kommer vem guidar 
dem? Finns det någon lista över guider så att det är säkerställt att Gällivare 
räddningstjänst ej blir stående vid vakten för att ingen guide kommer? Kan alltid 
LKAB:s räddningstjänsts personal komma loss, t.ex. vid en stor olycka, och guida 
Gällivare räddningstjänst? Eller behövs här en lista med guider som man snabbt kan få 
tag på vid en olycka? Har dessa guider någon utbildning? 

 
Räddningstjänst – kompetens och utbildning för att genomföra insatser.  

 Riskavstånd – Avstånd mellan riskkällan och den plats där brandmännen är i säkerhet 
med tanke på den föreliggande faran.  

 Dimensionerad styrka – Hur många personer behövs vid en insats för att den ska vara 
säker, vid respektive olycksscenario?  

 Insatstiden – Stämmer den tänkte insatstiden överrens med verkliga insatstiden? Om 
inte ligger för lite övning bakom detta eller finns någon annan orsak? Detta har 
betydelse för olycksscenariots utgång.  

 Huvudtaktik – hur olyckan i stort ska hanteras. Vilken är er huvudtaktik?  
 Objektskännedom – finns hos LKAB men hur är den för övriga inblandade vid ett 

storlarm, t.ex. Gällivare räddningstjänst?  
 Kontaktperson - Vid en stor olycka då Gällivare räddningstjänst inkallas, vem har de 

kontakt med och vem har LKAB:s RL kontakt med? Har Gällivare räddningstjänsts RL 
direktkontakt med LKAB:s RL i initialskedet?  
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 Specialinformation – finns det någon unik information om verkstaden på nivå 1000? 
 Insatsinformation – finns information om körvägar, brytpunkter, angreppsvägar, 

brandposter, centralapparater med mera utplacerat i den nuvarande insatsplanen?  
 Rutiner - vilka rutiner har LKAB räddningstjänst då en olycka inträffar? Är de väl 

fungerade?  
 
Utrymning – ska fungera vid en nödsituation. Finns räddningskammare nära verkstaden på nivå 1000?  

 Utrymningsvägar – vilka finns och hur långa är dem? Finns det flera utrymningsvägar, 
som är oberoende av varandra?  

 Vägledande markeringar – finns dessa markeringar? Vart finns de och hur ofta? Finns 
även övriga skyltar som gör det lättare att lokalisera utrymningsvägar och brandteknisk 
utrustning (handbrandsläckare/brandfiltar/första hjälpen skåp)? 

 Utrymningslarm – finns något sådant? Siren, klocka, textmeddelande eller annan 
indikering så personalen ser att de behöver utrymma? Om ett utrymningslarm finns 
anger det också vart det brinner? Radiokommunikation, kan man genom denna sprida 
informationen om att en brand uppstått? 

 Nödbelysning – finns det någon sådan belysning om det skulle bli strömavbrott? 
 
Aktiva system – ger en bild av de anordningar som finns såsom sprinklersystem och brandgasventilation.  

 Detektionssystem – finns dessa så att brand kan upptäckas? 
 Brandgasventilation – finns denna? Fungerar fläktarna som ventilation? I så fall 

uppfyller de samma huvudsyfte som brandgasventilationen, dvs. att 
brandgasspridningen minskar och utrymningen samt släckningen underlättas? 

 Släcksystem – syftet är att släcka/begränsa en brand. Finns det någon form av 
släcksystem? Sprinkler? I så fall var? Är systemet dimensionerat för aktuella 
verksamheten, till verkstaden och fordonen i verkstaden? 

 
Passiva system – ger en bild av hur brandsäkra verkstadens konstruktioner är samt huruvida 
brandcellsindelningen bidrar till ökad brandsäkerhet. 

 Brandcellsgränser – finns det sådana i verkstaden? Hur ser de ut vid lastområdet, är 
hela området då en brandcell? 

 Ytskikt – vad är det för ytskikt på väggar och tak i verkstaden? Är det sådant som 
försvårar antändning/begränsar brandspridningen?  

 
Utsläpp – finns risk för kemiska utsläpp som kan skada liv/hälsa?  

 Kemikalier – finns några som innebär fara för liv/hälsa? I så fall vilka? 
 Släckvatten – kan vattnet skada liv/hälsa hos personalen? Kan gruvan skadas av 

släckvattnet? Hur?  
 Spridning – finns risk för kemiska utsläpp t.ex. olja vid brand/olycka? Och kan en 

spridning av kemikalierna från verkstaden/lastområdet innebära fara för liv/hälsa? 
 
EGENDOM 
Fokus: förhindra skada på byggnad/utrustning samt hålla igång produktionen/verksamheten 
trots att en brand inträffat. Verkstaden och utrustningen i den ska skyddas. En eventuell brand 
i detta område får ej störa malmproduktionen. Kan en skada på verkstaden leda till avbruten 
drift, t.ex. på grund av spridning av brandgaser i gruvan?  
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Personal - en första insats kan bidra till skydd av byggnad/utrustning som leder till att produktionen kan 
hållas igång då den tidiga insatsen kan begränsa olyckans omfattning.  

 Rutiner - vilka insatsrutiner har personalen när det gäller skydd av byggnad/utrustning? 
Finns några speciella åtgärder de ska genomföra t.ex. vid en bilbrand? 

 Utbildning – vad har personalen för utbildning i att skydda egendomen vid en olycka? 
Får de någon utbildning i detta? Får de utbildning i vad en tidig insats innebär? 
Bilbrand är vanligt, är personalen utbildad i släckning av den? Hur ofta sker 
utbildningen?   

 Guide – förhindrar skada på byggnad/utrustning/produktionsstopp genom att 
brandmännen snabbare hittar igen platsen. Kan personalen i verkstaden agera guide? 

 
Räddningstjänst – utbildning och kompetens för att skydda verkstaden. 

 Dimensionerad styrka - hur stor styrka behövs för att skydda verkstaden vid respektive 
olycksscenario? 

 Insatstid – hur lång beräknas insatstiden bli för respektive olycksscenario? T.ex. att 
släcka en eventuell brand i verkstaden? Överrensstämmer denna med den verkliga 
insatstiden? Viktigt att den stämmer för att kunna begränsa skadorna på verksamheten. 

 Huvudtaktik – vad i verkstaden behöver skyddas?  
 
Prioritetsordning – prioritetsordning över vad som är viktigast att skydda vid verkstaden.  

 Viktiga objektsdelar – delar som har stor betydelse för LKAB:s överlevnad? Bedrivs 
viktig verksamhet i verkstaden som ständigt måste fortgå för att företaget ska överleva?   

 
MILJÖ 
Fokus: hindra spridning av släckvatten/kemikalier till känslig miljö. Finns det något känsligt i 
miljön kring verkstaden som måste skyddas? Kan släckvattnet vid brand leda till ras då berget 
först värmts upp och sedan snabbt kylts av? 
 
Personal 

 Rutiner – har personalen några rutiner vid t.ex. ett oljeläckage?  
 Utbildning – är utbildning av personal i skydd av miljö nödvändig? Finns utbildning i 

skydd av miljön för personalen? 
 Kontaktperson – vem ringa vid brand som påverkar miljön (t.ex. läckage av farliga 

vätskor)?  
 
Räddningstjänst  

 Huvudtaktik – ska något i miljön skyddas? T.ex. taket i gruvan för att undvika ras, 
undvika att släckvatten kommer hit?  

 Rutiner – vilka rutiner följs vid ett utsläpp? 
 
Utsläpp 

 Kemikalier – finns några som kan skada miljön? 
 Släckvattnen - vad kan detta skada i miljön? Behöver det omhändertas? 
 Spridning – kan kemikalier som skadar miljön spridas? Behov av invallning av dem?  

 
Övrigt 
Kolla i verkstaden 

 Brandfarliga vätskor 
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 Brandfarliga gaser - finns några och i så fall vilka? 
 Finns dieseltank/olja? 
 Finns något kontor/fikarum här inne? 
 Hur många lastmaskiner/personbilar kan vara här inne samtidigt? Hur stort är 

innehållet av hydraulolja/smörjolja i dessa? 
 Hur lång blir insatsvägen i verkstaden? 
 Larm – finns adresserbart larm, dvs. att ni på väg ut från brandstation vet var det 

brinner? Eller får ni veta det när ni kommer fram till objektet (icke - adresserbart)?   
 Vilka är de vanligaste orsakerna till brand? För LKAB egen statistik över bränder i 

gruvan?  
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Bilaga 2 

Figur 11. Framkörningskort för verkstaden på nivå 1000 i Malmbergets gruva. 
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Bilaga 3 

 
Figur 12. Insatsplan för verkstaden på nivå 1000 i Malmbergets gruva. 
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Bilaga 4 

 
Figur 13. Översiktsritning över nivå 1000 i Malmbergets gruva. 
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Bilaga 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Ventilationssystem i verkstaden på nivå 1000 i Malmbergets gruva. 
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Bilaga 6 

Figur 15. Ventilation till kontorsavdelning i verkstaden på nivå 1000 i Malmbergets gruva.  


