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Fö rdjupad Olycksundersö kning Gruvbrand 

Sammanfattning 
Söndagen den 25 augusti 2013 inträffade en brand i en större kompressor på 1000-metersnivån 
i gruvan. Branden orsakades sannolikt av att en hydraulslangskoppling i kompressorns 
motorutrymme lossnade under högt tryck. Detta ledde till ett snabbt accelererande 
brandförlopp, som dock dämpades av en vattenledning som brann av i taket ovan branden. En 
gruvarbetare stängdes in av branden och de två arbetskamrater som försökte komma till 
undsättning gick snart vilse i gruvorterna, som snabbt blivit fyllda med tät brandrök. 
Räddningstjänsten genomförde efter framkomsten ett par vådliga rökdykningsinsatser 
tillsammans med gruvans vägvisarorganisation för att rädda de tre som saknades. Den 
instängda gruvarbetaren klarade av att förskansa sig mot röken i sin fordonshytt och kunde 
undsättas efter drygt tre timmar. De två arbetskamraterna som gått vilse lyckades efter stor 
påfrestning utan tillräcklig tillgång till andningsluft hitta till en räddningskammare, där de efter 
tre timmar återfanns svårt medtagna, men vid liv. 
Olycksundersökningen syftar huvudsakligen till att hitta orsaker till olyckan för att förhindra 
att liknande olyckor uppstår och att hitta orsakerna till olyckans konsekvenser för att kunna 
mildra framtida olycksförlopp. Detta ska ge underlag för att utveckla det skadeförebyggande 
och skadebegränsande arbetet. Syftet är inte att skuldbelägga och peka ut den eller de som 
direkt orsakade olyckan. Undersökningen syftar till att lyfta fram ett systemansvar för de 
olycksorsaker som kan bero på människa, teknik eller organisation. 
Olyckan och händelseutvecklingen exponerade en rad brister; men i huvudsak kan sägas att 
olyckan kunnat förhindras med förebyggande åtgärder, att förutsättningarna för utrymning inte 
var tillfredställande i gruvan och att räddningstjänsten saknade förmåga att genomföra 
räddningsinsats vid brand i gruvan. 
De åtgärdsförslag som presenteras närmare i rapporten kan övergripande sammanfattas såhär: 

 Räddningstjänsten behöver utveckla taktik och metoder för att kunna utföra effektiva 
räddningsinsatser i gruvan. Tillsammans med gruvföretaget behöver man planera hur 
insatser ska genomföras och ta fram underlag; t ex instruktion för rökdykning, 
insatsritningar, ventilationsplan, tydliggöra ansvarsfördelningen och roller på 
ledningsnivå och kontinuerligt genomföra samövningar. Gällande utrustning bedöms 
syrgasapparater, förbättrad kommunikationsutrustning, längre räddningslina och 
anpassade fordon vara nödvändiga för att kunna genomföra säkra rökdykningsinsatser i 
gruvan. 

 Ansvariga myndigheter bör revidera eller författa nya råd för att förbättra 
utrymningssäkerheten i underjordsgruvor generellt. Råd om kortaste dimensionerande 
tid i räddningskammare och längsta avstånd till utrymningsväg är för rundhänta. 

 Gruvföretaget bör vidta åtgärder för att utveckla säkerhetskulturen i gruvan, dels för att 
förhindra nya liknande olyckor, men även för att se till att personalen inte vidtar 
åtgärder som är för riskfyllda då bränder inträffar. Handlingsplaner vid brand bör 
revideras med avseende på bland annat hur alarmering ska gå till och funktionen ”Intern 
räddningsledare” som bör ersättas med de befattningsbenämningar som gäller i 
vardagen. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och syfte 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (hädanefter benämnt LSO), 3 kap 10§, ska 
kommunen se till att olyckor undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till 
olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. Det är räddningstjänsten som ansvarar 
för att göra detta på alla olyckor som föranlett räddningsinsats. Normalt uppfylls kravet på 
olycksundersökning av den enklare insatsrapport som räddningsledaren upprättar. Då olyckan 
och insatsen varit komplex är det aktuellt att göra en mer omfattande utredning, en så kallad 
fördjupad olycksundersökning. Räddningstjänsten i Lycksele kommun har uppdragit 
räddningstjänsten i Skellefteå kommun att genomföra denna fördjupade olycksundersökning. 
Olycksundersökningar inom räddningstjänstens område används för utveckling av operativ 
verksamhet och olycksförebyggande arbete. Fokusområdet med denna olycksundersökning är 
att ta fram åtgärdsförslag för att utveckla arbetet med räddningsinsatser vid brand i gruva och 
berör såväl kommunala räddningstjänsten som gruvföretag och andra berörda myndigheter; i 
huvudsak MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Arbetsmiljöverket. 
Undersökningen har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. 

1.2 Metod 
Den metod som tillämpats vid olycksundersökningen är händelseutredning, ibland även kallad 
MTO-analys. Analysmetoden stöder analys av människors agerande, tekniska fel och 
organisatoriska brister. Den är också ett stöd för att hitta åtgärder som skulle kunnat hindra 
olyckan eller begränsat skadorna. Se figuren nedan. 

 
Principskiss över händelseutredning (Särdqvist, 2005) 
Utredningsmetoden innebär kortfattat att händelseförloppet presenteras grafiskt längs en 
tidsaxel. Denna återfinns i kapitel 2. Kopplat till händelserna utreds direkta orsaker, 
bakomliggande orsaker och systembrister. En viktig del av händelseutredningen är också en 
analys av brustna, saknade eller fungerande barriärer som skulle ha kunnat hindra eller bromsa 
den negativa händelseutvecklingen. Orsaks- och barriäranalysen presenteras i kapitel 3-5. De 
åtgärdsförslag som tagits fram presenteras i anslutning till respektive kapitel. 
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1.3 Undersökningens omfattning 
Olycksundersökningen har utförts av två utredare under tidsperioden november 2013 – juni 
2014, med en omfattning på cirka 160 mantimmar. Utredarna har tagit del av intervjuer med 
insatspersonal som sammanställts av räddningstjänsten i Lycksele, gruvföretagets utredning av 
händelsen och de väsentligaste instruktioner som fanns upprättade. Platsbesök och intervjuer 
med gruvpersonal har genomförts 18/11 2013. Besök hos SOS i Luleå för genomlyssning av 
larmsamtal och telekommunikation 12/12 2013. 
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2 Händelseförloppet 
Händelseförloppet beskrivs i en händelsematris nedan. De klockslag som är ungefärliga är markerade med kursiverad stil. Händelser och 
identifierade barriärer som utreds och beskrivs vidare i kapitel 3 till 5 presenteras med en referens till aktuellt kapitel såhär: KapX.X.X 

Tid Branden och rökutvecklingen Borrare och hjälpare 

Entreprenörsfirma 

Gruvans 

driftlednings-

central (DC). 

Borrare 

Gruvföretaget 

 

Bergarbetare, fordons-

mekaniker och arbetsledare. 

Gruvföretaget.  

- 11:30 Före olyckan har det varit problem med en 
hydraulslang till luftkompressorn. Ett läckage 
har föranlett att man dagen innan genomfört en 
bristfällig lagning av en hydraulslangskoppling. 
Kap 3.1.1 

Påbörjar nedfart till sin arbetsplats i gruvan ca 
11:30. Arbetsuppgiften innefattar mediaborrning 
vid ventilationsväggen med hjälp av en stor 
dieseldriven kompressor som förser borren med 
tryckluft.  

   

11:50-
11:55 

Startföremålet luftkompressorn innehåller drygt 
550 liter diesel i tank av plast och ca 70 liter 
hydraulolja. Framför kompressorn står 
dragfordonet, en hjullastare. Ovanför 
kompressorn går ett stråk kablar innehållande 
kommunikation, vatten och el samt 
ventilationsledning. Kap 3.1.3 

Kompressorn startas, varmkörs och trycksätts. 
Det var vanligt att kompressorn gick varm och 
därför  brukar man öppna luckorna till 
motorrummet för att få bättre kylning. Kap 3.1.2 
Borriggen och platsen för kompressorn är nära 
varandra men avskiljs av en ventilationsvägg så 
att man måste förflytta sig en sträcka på ca 120 
meter mellan kompressorn och borriggen. Se bild 
1. 

   

11:55-
12:00 

 Förflyttar sig till borriggen. 
Upptäcker att luft saknas i slangen vid riggen, 
återvänder därför till kompressorn.  

 Befinner sig i sitt ortdrivningsaggregat 
och borrar på nivå ca 1000 m. Hör en 
kraftig smäll innan brandstart som ev. 
kommer från  en explosionsartad 
antändning av aerosolmolnet.  

Arbetsledaren befinner sig på nivå 
610. Fordonsmekaniker befinner sig 
på verkstaden nivå 880. 
Bergarbetaren befinner sig i en 
annan del av gruvan, zon M2. 

12:00 Styrsystemet tappar kontakten med fläktarna i 
fläktvägg vid brandplatsen klockan 12:01.  
Fullt utvecklad brand i kompressorn, 1-1,5 m 
höga lågor, kraftig rökutveckling, ingen brand 
på marken. 

Upptäcker branden och retirerar. Bedömer att det 
inte går att släcka. Larmar DC via gruvradion 
(som alla i gruvan lyssnar på) 

DC får 
kännedom om 
händelsen via 
anropet. 

Får kännedom om händelsen och inser 
omgående att branden är belägen mellan 
honom och närmsta räddningskammare.  

Arbetsledaren får kännedom om 
händelsen och uppmanar den 
larmande personalen att göra ett 
släckförsök. Beger sig mot matsalen 
och gör anrop efter någon som kan 
hjälpa till. 

12:00-
12:10 

Det snabba brandförloppet och den kraftiga 
branden medför att orterna i närområdet 
snabbt fylls med rök. En ventilationsledning i 
duk mynnar vid borrarens arbetsställe och 
förser det med friskluft. Det är möjligt att 
ventilationen under en kort stund, innan duken 
brinner av, skapar ett mottryck så att 
brandspridningen initialt fördröjs.  

Vänder tillbaka mot brandplatsen och gör 
släckförsök iklädda flykthuvor men når inte fram 
till branden. Utrymmer därefter till 
räddningskammare och avvaktar där i 3,5 
timme.Kap 4.1.3 

12:10 meddelar 
DC gruvans 
produktions-
chef att det 
brinner i 
gruvan. Får i 
uppdrag att 
larma SOS. Kap 

5.1 

Meddelar sin utsatta situation med ett 
nödrop på gruvradion och bestämmer sig 
för att försöka backa aggregatet förbi 
branden. Därefter bryts 
kommunikationsmöjligheterna i 
brandområdet. 

Fordonsmekanikern och 
bergarbetaren får kännedom om 
borrarens belägenhet, hörsammar 
arbetsledarens radioanrop på hjälp 
och tar med sig var sin kollega. De 
möter upp vid matsalen och de tre 
kommer överens om att utrusta sig 
med tryckluftsapparater och åka ned 
via friskluftsorten till B-ortsporten 
för att undsätta borraren. 
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Tid Branden och rökutvecklingen Borrare och hjälpare 

Entreprenörsfirma 

Gruvans 

driftlednings-

central (DC). 

Borrare 

Gruvföretaget. 

Bergarbetare, fordonsmekaniker 

och arbetsledare.  

Gruvföretaget. 
12:10-
12:15 

Branden har medfört att 
kommunikationssystemet i brandområdet 
slutat att fungera, men detta påverkar inte 
kommunikationsmöjligheterna i övriga 
gruvan. Ventilationsledningen brinner av och 
de ändrade tryckförhållandena medför att 
borrarens ort snabbt rökfylls. 

  Närmar sig branden men inser att det är så 
pass rökfyllt att det med hänsyn till 
siktförhållandena är omöjligt att passera 
branden med aggregatet (bild 2 position 6). 
Bestlutar sig för att återvända mot 
utgångspositionen. 

Fordonsmekanikern och 
bergarbetaren beger sig in i den 
rökfyllda gruvorten genom B-
ortsporten, tar med sig ett extra 
luftpaket till den nödställde borraren. 
Kap 4.1.2 Arbetsledaren avvaktar 
utanför porten. Bild 2, position 1. 

 

 
 
Bild 1 Översiktsbild över den aktuella gruvnivån, ca 1000 meter 

  

B-ortsporten 

Hjullastaren och kompressorn 

Tilluftschakt 

Ventilationsvägg 

Räddningskammare 

Ortdrivningsaggregat, borrarens arbetsplats 

Borrigg för mediaborrning, entreprenörernas arbetsplats 

Friskluftsort. Mot matsal 

Mot K1 
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Tid Branden och 

rökutvecklingen 
Räddningsorganisationerna och SOS Gruvans 

driftlednings-

central (DC) & 

gruvledningen 

Borrare 

Gruvföretaget 

Bergarbetare, fordonsmekaniker och arbetsledare. 

Gruvföretaget 

12:15-
12:20 

   Går ut ur hytten och försöker skapa 
ett provisoriskt andningsskydd genom 
att pumpa in tryckluft i gruvhjälmen 
och hålla den framför ansiktet. Bild 2 
position 7. 

Passerar branden. Den intensiva hettan gör att man måste 
byta ledsagande vägg, vilket tillsammans med de mycket 
begränsade siktförhållandena leder till att man senare 
tappar orienteringen och väljer fel väg i vägskälet som 
följer därefter. Position 2, bild 2. 
 

12:16:22   Ringer 112   
12:16:46 Kl 12:16: 

Vattenflödet i gruvan 
ökar från 7 m3/h till 
40 m3/h. Det beror på 
att en vattenledning 
ovan brandplatsen 
bränts av. Detta 
medför att 
brandspridning till 
hjullastaren 
förhindras och att 
branden i 
kompressorn 
begränsas. 

SOS besvarar larmsamtalet. Får uppgifter om att det 
är 22 personer som befinner sig i gruvan. Dessa har 
uppmanats att söka sig till räddningskamrarna. En 
person är kvar i brandområdet, 1000 meter under 
jord. Inringaren vill främst ha hjälp av ambulans och 
vill att endast Lycksele räddningstjänst ska larmas.Kap 

5.1  Larmning sker dock enligt larmplan; Lycksele 
(Insatsledare (IL) + Styrkeledare (SL) +4), Malå 
(SL+5), Kristineberg (värn med åtta aktiva) och 
Räddningschef i beredskap (RCB), som befinner sig i 
Sorsele, 10 mil från gruvan. 

   

12:18:43  Räddningstjänsten Lycksele larmas.     
12:18:52  Räddningstjänsten Malå larmas    
12:18:53  Räddningsvärn Kristineberg larmas    
12:20:23  RCB Larmas    
12:20-
12:30 

 Under framkörning bekräftas larmet: 1 person 
instängd av branden, 2 personer som befann sig i 
gruvan har nu gett sig in i området och letar, 
utrustade med tryckluftsapparater. 

Gruvans 
produktions-
chef på plats i 
DC och 
övertar 
ledningen av 
gruvans 
räddnings-
arbete.  

Väljer att gå in i hytten och försöka 
täta med tillgängligt material. Tar på 
flykthuvan som skydd. Sikten är 
obefintlig utanför, men hytten är ny 
och visar sig hålla tätt. Kvarstannar i 
hytten till det att rökdykargruppen 
från Lycksele/Kristinebergs 
räddningstjänst hämtar honom tre 
timmar senare. 
 

Kommer till position 3, bild 2 och inser att man orienterat 
fel. Beslutar sig för att vända om och göra ett nytt försök att 
nå fram till borraren. Bergarbetaren noterar 
hänvisningsskylten till den räddningskammare som de 
senare kommer att återvända mot. 

12:20:34  Malå kvitterar larmet (SL+5 i bilarna 2310 och 2340)    
12:21:29  Räddningsledare (RL) kvitterar larm     
12:23:28  SOS meddelar polis, de åker från Lycksele.    
12:24:05  SL Lycksele kvitterar larm. 

Räddningstjänsten Lycksele: RL (egen bil 2080) + 
SL+4 (släckbil 2010) + 2 (personbil 2070) 
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Tid Räddningsorganisationerna och SOS Bergarbetare, Fordonsmekaniker och Arbetsledare. 

Gruvföretaget 
12:25:34 RCB kvitterar larmet  
12:27:04 Kristineberg kvitterar larmet (bil 2310 med 5 man) och anländer på plats kort därefter.  
12:36:43 SOS tilldelar ambulans  
12:37:27 SOS tilldelar ambulans  
12:40-
12:45 

 Bild 2 position 4. Luften i fordonsmekanikerns 
tryckluftsapparat tar slut. Man beslutar sig för att vända om 
och försöka nå räddningskammaren istället. När även 
bergarbetarens luft tar slut turas man om med att andas i 
den återstående tryckluftsapparaten 

12:46:36 Malå kvitterar framme  
12:50:13 RL kvitterar framme  
12:45-? 

 
 
 
 

Vandringen tillbaka mot räddningskuren blir mycket svår. 
Siktförhållandena är obefintliga och man försöker hushålla 
med den kvarstående tryckluftsapparat som man turas om 
med. Man går med höger hand i vägg men inslag och 
pumpgropar bidrar till att det blir besvärligt och mycket 
svårorienterat. När man till slut når fram till 
räddningskuren är man en hårsmån från att gå runt 
baksidan och missa den, men upptäcker den precis innan 
man är i färd med att ge sig av vidare i orten (bild 2, 
position 5). 

  
Bild 2 Borrarens förflyttningar i gult, bergarbetaren och fordonsmekanikerns förflyttningar i rött 

1
1
1 

2 3 

4 

5 

6 

7 
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Tid Branden och 

rökutvecklingen 
Ledningsplats ovan jord (DC) 

IL Lycksele, SL Malå samt gruvledningen och 

senare även RCB. 

Rekognoseringsgrupp.  

Vägvisare (från gruvan) och två brandmän 

(Lycksele räddningstjänst).  

Räddningsgrupp bestående av räddningstjänsten Malå (5 

brandmän och en vägvisare från räddningsvärnet Kristineberg), 

Lycksele (SL+3 och en vägvisare från värnet). 
12:50 – 
13:00 

 DC blir ledningsplats för händelsen. 
Ledningsplatsen är full med personal från gruvan, 
räddningsledare, polis, ambulans.Kap 5.2.3 
Räddningstjänstens ledningsorganisation i DC: 
 IL Lycksele är RL. SL Malå biträder RL. 

  

13:00 Mätutrustning 
visar att miljön 
utanför 
brandområdet var 
god, bland annat 
rampen ned. I 
brandområdet har 
övervakningsutru
stningen brunnit 
upp. 

RL får uppgift om att man har tappat kontakten 
med de 2 som skulle leta, nu saknas totalt 3. 
Resterande finns i räddningskurer eller vid portar 
på säkert ställe. Ingen släckning påbörjad och det är 
kraftig rökutveckling. Personal i räddningskammare 
på 880 meddelar att huvudrampen är fri från rök. 
Räddningsledarens beslut: Alla 19 som befinner sig 
i säkerhet i gruvan kvarstannar. 
Rekognoseringsgrupp skickas för att kontrollera hur 
miljön nere i gruvan är.Kap 5.4 och 5.7 

Får i uppgift att åka ned i gruvan som för att 
rekognosera hur miljön är där nere. Åker ned med 
en pickup från gruvan. Brandmännen och 
vägvisaren tar på personlig skyddsutrustning 
inklusive tryckluftsapparat och brandmännen tar 
med ett extra luftpaket vardera, men vägvisaren har 
endast ett. Revitox och värmekamera får man inte 
med sig.Kap 5.3 och 5.5.1 Vägvisaren har kontinuerligt 
förbindelse med produktionschefen via gruvans 
telefonsystem. 

 

13:05  Första samtalet från media. Man har fått kännedom 
om att en person saknas i gruvan. 

  

13:20:42  Lägesrapport till SOS. Oklart läge, styrkor på väg 
ner. Svårt veta omfattning. 

  

13:25   Meddelar att rampen är fri från rök åtminstone till 
330 meters nivå 

 

13:30- 
13:50 

 RL beslutar skicka ned räddningsgruppen mot 
brytpunkt matsalen på 880 och samla resurserna 
där. Kap 5.3 

Meddelar att miljön vid matsalen på 880 m är god. 
Åker vidare mot B-ortsporten 

Räddningsgruppen åker ned i gruvan mot matsalen på 880 med 
Lyckseles släckbil och pickup från gruvan. 

13:49:48  Lägesrapport till SOS. RCB framme på plats och 
tar hand om mediafrågorna, SOS kopplar fram 
samtal till RCB:s mobil. 

  

13:50-
14:05 

Brandhärden är 
liten och den 
brustna 
vattenledningen 
skyddar 
hjullastaren från 
antändning. 

 Anländer till B-ortsporten och gruppen beslutar sig 
för att gå in.Kap 4.1.2 Från platsen meddelas att miljön 
fram till porten är bra. Går in till brandplatsen och 
släcker branden med den andra 6 kg pulversläckare 
man hittar på hjullastaren (den första fungerar inte). 
Återvänder till B-ortsporten. 

Anländer till brytpunkt matsalen på 880 m och träffar två anställda 
där. De har haft telefonförbindelse med rekognoseringsgruppen, men 
nu tutar det upptaget. Det är inte möjligt att ta med sig släckbilen 
längre in, så man beslutar lämna två man på brytpunkt (släckbilens 
chaufför och en vägvisare) och åka vidare mot B-ortsporten, 
fördelade på fyra pickuper. 

14:05-
14:20 

  Vägvisaren får klartecken från produktionschefen 
att med pickupen köra runt och nå andra sidan av 
B-porten via en annan ort, en sträcka på ca 1,3 km. 
Den orten är rökfylld. Räddningstjänstens 
brandmän uppfattar det som att denna uppgift 
indirekt kommer från räddningsledaren. 
Räddningsledaren saknar dock kännedom om detta 
uppdrag. Kap 5.2 och 5.4 

Fordonståget splittras då en automatstängande port ska passeras på 
väg till B-ortsporten. Fordon utan vägvisare lyckas turligt nog via 
”senast ringda” på gruvtelefonen få kontakt med övriga för hjälp med 
orientering.Kap 5.6 
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Tid Ledningsplats ovan jord (DC) 

IL Lycksele, SL Malå samt 

gruvledningen och RCB. 

Rekognoseringsgrupp.  

Vägvisare (från gruvan) och två brandmän (Lycksele 

räddningstjänst).  

Räddningsgrupp bestående av räddningstjänsten Malå (5 brandmän och en 

vägvisare från räddningsvärnet Kristineberg), Lycksele (SL+3 och en 

vägvisare från värnet). 
14.20-
14:50 

I samverkan med sjukvården beslutas att 
en av ambulanserna med de fyra 
sjukvårdarna skulle åka ned till brytpunkt 
matsalen i syfte att kunna påbörja vård 
tidigare, och att en ambulanshelikopter 
ska beställas till platsen.  

När man passerar port K1 är det mycket tät rök och nästan ingen sikt 
alls, man kan bara se bergväggen rakt åt sidan. När man passerat 
brandplatsen kör man över något, vilket efter en kort kontroll visar sig 
vara en tryckluftsapparat, som bergarbetaren eller fordonsmekanikern 
lämnat efter sig. Kap 5.4 Man misstänker då att de letat sig mot 
räddningskammaren och beslutar sig för att köra dit. 

Ett rökdykarpar från Lycksele beger sig tillsammans med en vägvisare från 
värnet in till branden via B-ortsporten. När man närmar sig traktorn upptäcker 
man att sikten är dålig, så man går tillbaka för att hämta lina. SL, som då anlänt, 
beslutar att man ska ta med sig den lina som används i samband med 
ytlivräddning och fästa den där sikten blir dålig. Rökdykargruppen återvänder in 
mot brandområdet och fäster linan i traktorn bredvid brandhärden 

14:50-
15:20 

 Framme vid räddningskammaren hittar man bergarbetaren och 
fordonsmekanikern. De är vid medvetande men svårt medtagna. 
Vägvisarens luft tar i samband med detta slut. Han byter till den 
tryckluftsapparat fordonsmekanikern och bergarbetaren delat på (ca 
100 liter kvar).Kap 5.1.1 Rekognoseringsgruppen återvänder till B-
ortsporten där vägvisaren får en ny tryckluftsapparat och brandmännen 
byter med två från Malå räddningstjänst. 

Rökdykargruppen beger sig vidare in för att söka efter borraren. I korsningen 
möter man rekognoseringsgruppen, som meddelar att de hittat bergarbetaren och 
fordonsmekanikern i räddningskammaren. Gruppen arbetar sig vidare in mot 
platsen där borraren befinner sig och påträffar honom vid förhållandevis god 
vigör. Gruppen vägleder borraren ut med hjälp av linan. Åter vid B-ortsporten är 
Malås rökdykarpar  i färd med att åka i väg och tillsammans med 
rekognoseringsgruppens vägvisare åka för att hämta de i räddningskammaren.  

 
 

 
 

  

Rekognoseringsgruppen 
- Insats till fots 

Rekognoseringsgruppen 
- Insats med 

pickup (streckad 
linje schematisk) 

 

Räddningsgruppens 
rökdykargrupp 

Port K1 
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Tid Ledningsplats ovan jord (DC) 

IL Lycksele, SL Malå samt gruvledningen och RCB. 
Räddningsgrupperna under jord 

15:32:17 RL skickar lägesrapport till SOS. Man har lokaliserat alla nere i gruvan; alla är vid liv och man 
transporterar upp dem efter hand. 

Malås två brandmän och rekognoseringsgruppens vägvisare hämtar de två ur 
räddningskammaren 

15:40 RCB och gruvchefen håller presskonferens utanför grindarna och berättar om händelseutvecklingen. Räddningsgrupperna lämnar gruvan efterhand. 

16:50-
17:00 

Bergarbetaren och fordonsmekanikern kommer upp ur gruvan och transporteras vidare med 
ambulanshelikopter. 

 

17:00:14 Ytterligare en ambulans begärs till platsen. 
Malås POSOM-grupp anländer till gruvan. 

 

17:00-
17:45 

Genomgång och debriefing i gruvstugan med alla som varit involverade i händelsen.  

18:00-
18:20 

RCB och gruvchefen med stöd av en person från gruvbolagets informationsstab håller avlutande 
presskonferens och intervjuer med massmedia 

 

18:21:45 RCB Lämnar platsen, tar även samtal under kvällen från media.  
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3 Olycksorsak och förebyggande åtgärder 
En utförlig brandorsaksutredning har gjorts av gruvföretagets miljöstab, avdelning arbetsmiljö, 
vilken sammanställts i en utredningsrapport. Slutsatserna angående olycksorsaken och det 
initiala brandförloppet bygger på fakta från den utredningen. 

3.1 Orsaken och det initiala olycksförloppet  
Den mest troliga direkta olycksorsaken var att en koppling till en hydraulslang under högt tryck 
lossnat varpå finfördelad hydraulolja antänts av heta ytor eller av någon tändkälla i 
motorutrymmet. Inget vittne fanns på plats vid inledningsskedet av branden, men borraren 
berättar om en tryckvåg från en explosion som inträffade precis innan de första rapporterna om 
branden kom. Detta skulle möjligtvis kunna förklaras av att ett aerosolmoln av hydraulolja 
antänts med ett initialt explosionsartat förbränningförlopp som följd. 

Kompressorn och hjullastaren 

3.1.1 Bristfällig komponent i hydraulsystemet 
Den bakomliggande olycksorsaken var att hydraulslangen användes trots att kopplingen på 
grund av reservdelsbrist och pressat tidsschema reparerats på ett bristfälligt sätt vid ett flertal 
tillfällen. För varje ompressning av kopplingen försvagades komponenten ytterligare. Det fanns 
även en mindre skada från ett rondellskär från en tidigare lagning som möjligen kan ha bidragit 
till att kopplingens prestanda försämrades. Komponenten återmonterades trots att representanten  
från företaget som genomfört reparationen påståtts avrått från fortsatt användning. 
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Del av den bristfälliga kopplingen till vänster och de öppna sidoluckorna till höger 

3.1.2 Öppna sidoluckor på kompressorn 
En knapp månad innan olyckan monterades ett släcksystem med filmbildande skumvätska i 
kompressorn som en skyddsåtgärd för att minimera konsekvenserna vid en brand. Att 
sidoluckorna till kompressorn var öppna vid tillfället i syfte att reducera varmgången kan antas 
ha reducerat sprinklersystemets effekt kraftigt. I efterhand kan man konstatera att man borde 
sökt en annan lösning för att komma till rätta med varmgången.  

3.1.3 Kompressorns placering 
Konsekvensen av placeringen av kompressorn blev att ett ledningsstråk innehållande 
kommunikation, vatten, ventilation och el brändes av. Att ventilationsledningen brann av 
resulterade i att röken spred sig snabbare in mot brytområdet och borraren då detta område 
förlorade sin tilluft. Att kommunikationsledningen brann av medförde att möjligheten till 
kommunikation i området försvann. Att den avbrunna vattenledningen fungerade som en 
sprinkler över branden och skyddade mot vidare brandspridning var förvisso en lycklig 
omständighet, men sammantaget måste det ändå konstateras att placeringen av kompressorn inte 
var idealisk.  
Det man hade beaktat vid valet av kompressorns placering var att undvika alternativet att placera 
kompressorn i ventilationsorten på andra sidan porten. Det alternativet hade kanske med hänsyn 
till platsen där arbetet skulle utföras varit det mest praktiska. Det fanns dock en tydlig rutin kring 
att undvika placering av fordon och utrustning i ventilationsorten och det var bra att man följde 
detta eftersom en sådan placering möjligen hade inneburit ännu värre konsekvenser. Det 
alternativ som valdes var dock inte tillräckligt bra det heller. 
I branschreglerna (GRAMKO:s brandskyddskommitté SveMin, 2009) beskrivs vikten av att inte 
förlägga verksamhet som kan medföra risk för brand i område som endast har en utrymningsväg, 
utan att närmare beskriva vad som bör göras då sådan placering ändå måste ske. Om en 
strukturerad riskanalys genomförts inför arbetet är det rimligt att anta att frågan ”vad händer om 
kompressorn börja brinna?” kommit upp. Då hade man kanske kunnat identifiera borrarens 
utsatta position och risken med ledningarna i taket. Ett sådant konstaterande hade kunnat 
medföra att man valt en plats på betryggande avstånd från ledningarna och området med endast 
en utrymningsväg, att man skyddat ledningarna, eller att man tillsett att ha kompressorn under 
uppsikt då den kördes.  
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3.2 Förebyggande åtgärder 
De direkta anledningarna till att olyckor inträffar är ofta tekniska eller beror på den mänskliga 
faktorn, men dessa har vanligen en indirekt bakomliggande organisatorisk orsak. Att genomföra 
åtgärder för att komma tillrätta med de specifika problem som orsakat denna olycka är rätt 
tydliga, de presenteras i punktlistan under åtgärdsförslag 1. 
Att man mot rekommendationer valt att använda bristfälliga komponenter och att man öppnat 
luckorna och därmed ödelagt den vällovliga insatsen att installera sprinkler i kompressorn, 
indikerar att den bakomliggande organisatoriska orsaken är att produktion prioriterats framför 
säkerhet. Det övergripande förslaget för att komma tillrätta med den bakomliggande orsaken är 
därför att genomföra åtgärder för att utveckla säkerhetskulturen i gruvan. 

3.2.1 Säkerhetskultur 
En idealisk säkerhetskultur är en kultur som rapporterar, är rättvis och flexibel samt hela tiden 
vill utvecklas i riktning mot en förhöjd säkerhetsnivå.  
För att upprätthålla en god säkerhetskultur krävs ett engagemang från förtagsledningen. 
Säkerhetskulturen bör finnas beskrivet i interna säkerhetsregler. Men för att sprida en god 
säkerhetskultur måste hela organisationen visa engagemang för frågorna, från ledning till 
operatör. För att skapa detta engagemang kan man genomföra regelbundna säkerhetsmöten på de 
olika nivåerna inom organisationen. Ledningen kan också genomföra platsbesök med inriktning 
på just säkerhetsfrågor. Regelbundna nödlägesövningar och utbildningar i brandskydd är också 
grundläggande moment för att tillgodose att säkerhetskulturen fortplantas på arbetsplatsen. Att 
ha ett strukturerat arbetsätt med riskanalyser innan nya arbetsmoment är också en viktig 
parameter. 
Åtgärdsförslag 1 
Olycksutredarna anser att en god säkerhetskultur är en mycket viktig aspekt i det 
förebyggande arbetet mot olyckor och bränder. Det är därför som säkerhetskultur är en 
huvudåtgärd som vi rekommenderar att man tittar närmare på. Det är viktigt att gruvans 
säkerhetskultur omfattar såväl den egna personalen som underentreprenörer som arbetar i 
gruvan.  
Vid varje nytt arbetsställe eller arbetsmoment bör en riskanalys genomföras, där brand ingår 
som en stående punkt. 
Med utgångspunkt i den faktiska olycksorsaken och förlopp som inträffat vid denna händelse 
är det viktigt att vidta dessa konkreta åtgärder: 

 Använd inte bristfälliga komponenter i högtrycksystem 

 Håll sprinklade motorutrymmen slutna 

 Skydda viktiga ledningsstråk från brandbelastning 

 Förlägg verksamhet som kan medföra risk för brand utanför område med endast en 
utrymningsväg 
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4 Olycksförloppet och åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för utrymning 

När räddningstjänsten kom på plats cirka 50 minuter efter branden startat saknades tre personer i 
det rökfyllda området 1000 meter under jord. I detta kapitel beskrivs vilka händelser som bidrog 
till att utrymningen inte fungerade som avsett och de åtgärder som behöver vidtas för att mildra 
konsekvenserna av en brand i gruvan. 

4.1 Avgörande händelser i olycksförloppet innan 
räddningstjänstens ankomst 

En genomgång av olycksförloppet visar att förutsättningarna för utrymning inte var 
tillfredställande. Trots en relativt kort tid till upptäckt av branden och en försumbar besluts- och 
reaktionstid uppstod kritiska förhållanden innan borraren hunnit utrymma till 
räddningskammare. Den i huvudsak bidragande orsaken till detta var att de i grunden väl 
generösa gångavstånd till utrymningsväg som anges i arbetsmiljöföreskriften överskreds med 
råge. Att den behjärtansvärda rökdykningen genomfördes utan tillgång till rätt kompetens, 
organisation eller utrustning bidrog till att förvärra situationen ytterligare. När det gäller 
förutsättningar för utrymning måste också regelverket om tid i räddningskammare ifrågasättas. 
Förvisso varade inte brandförloppet längre än minimitiden denna gång, men endast en liten 
justering av de ingående parametrarna hade medfört ett brandförlopp som pågått avsevärt längre 
än den tid som är stipulerad för räddningskammare i Sverige. 

4.1.1 Placering av räddningskammare 
Gruvbolagets instruktion om hur en räddningskammare ska vara utformad korrelerar i stort med 
arbetsmiljöföreskriften (Arbetsmiljöverket, 2010). 
Där framgår följande: 

”Ett arbetsställe under jord ska normalt ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Om detta 
inte går att ordna ska åtgärder vidtas som gör säker undsättning eller utrymning möjlig. Mobila eller fasta 
räddningskammare ska finnas där så erfordras. Utrymningsvägarna får inte vara blockerade och ska vara 
tydligt markerade” 

I kommentarerna görs dessa förtydliganden: 
”Exempel på arbetsställen som omfattas av bestämmelserna kan vara tillredningsområden, 
brytningsområden, utlastnings- och transportnivåer. Som arbetsställen kan även räknas underjordiska 
verkstads- och servicelokaler. 
… 

För att en räddningskammare ska ge betryggande säkerhet är det viktigt att:  
räddningskammaren inte är placerad alltför långt från brytningsfronten. Ett lämpligt avstånd kan vara 200-
300 meter men avståndet är beroende av faktorer som t.ex. lutning på tunneln/orten, avstånd till 
utrymningsväg, avstånd till tunnelmynning etc.” 

I det aktuella fallet var avståndet ca 380 meter mellan ortdrivningsaggregatet och 
räddningskammaren, samtidigt som vägen till räddningskammaren lutade brant uppåt, cirka 50 
höjdmeter. Utrymningsvägen från borriggen till räddningskuren var dessutom blockerad av den 
brinnande kompressorn. Detta skapade en omöjlig situation för den instängda borraren. 
Borraren som blev instängd i röken klarade sig genom att stänga in sig i sitt fordon och täta 
hytten. Fordonet var nytt och hytten hade därför inte ännu skadats och det var en starkt 
bidragande orsak till att han överlevde.  
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Att fordonshytter är tillräckligt täta är dessvärre inget man kan räkna med vid framtida 
händelser. Det är frestande att med denna händelse som exempel argumentera för att utrusta 
gruvfordonens hytter så att de kan fungera som små räddningskammare. Nackdelarna torde dock 
överväga fördelarna, framförallt med tanke på att fordonet är den troligaste brandrisken och att 
det skulle vara svårt att upprätthålla en strukturerad utrymningsstrategi i gruvan. Den mest 
logiska utrymningsstrategin är att man vid larm om brand omgående ska uppsöka närmsta 
räddningskammare. Den största mödan bör därför läggas på en strategi för placering av 
räddningskammare, så att de finns tillräckligt nära alla arbetsplatser. 
Rådet om acceptabla avstånd på 200-300 meter till räddningskammare ter sig vid en jämförelse 
med motsvarande avstånd i byggreglerna som häpnadsväckande långa. I en industrilokal ovan 
jord med mycket låg brandbelastning, god överblickbarhet och framkomlighet, där risken för 
brand är liten och där det inte finns någon risk för snabb brandspridning, kan gångavståndet då 
utrymning endast är möjlig i en riktning uppgå till som mest 40 meter. Om denna byggnad vore 
försett med ett heltäckande automatiskt släcksystem skulle avståndet som mest kunna ökas med 
ytterligare en tredjedel, alltså till drygt 53 meter. Att samhället ställer så vitt skilda krav på dessa 
ur brandrisksynpunkt jämförbara arbetsplatser är förbluffande. 
Åtgärdsförslag 2 
Arbetsmiljöverket bör revidera föreskriften ”Berg- och gruvarbete” med avseende på 
nedanstående förutsättningar för säker utrymning. Alternativt bör MSB ge ut råd om 
brandskydd i gruvor. 

 Rådet om avstånd till räddningskammare bör revideras. En avgörande faktor som inte 
nämns i resonemanget är då gångvägen till två av varandra oberoende 
utrymningsvägar sammanfaller, det vill säga då utrymning initialt endast kan ske i en 
riktning. I dessa fall bör gångavståndet till räddningskammare vara i paritet med det 
som gäller i liknande verksamheter ovan jord. 

 Rådet bör kompletteras med information om att särskilda säkerhetshöjande åtgärder 
måste vidtas då verksamhet som medför risk för brand placeras mellan arbetsplats 
och räddningskammare i område som endast har en utrymningsväg. 

 För gruvföretagets del gäller det att man inom ramen för åtgärdsförslaget om 
säkerhetskultur på ett aktivt och strukturerat sätt arbetar med att omplacera de mobila 
räddningskammarna och kontinuerligt analyserar bästa placering utifrån tänkbara 
risker vid varje ny arbetsplats. En naturlig följd av att avstånden kortas är att fler 
mobila räddningskammare behöver införskaffas. 
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4.1.2 Rökdykning utan lämpliga förutsättningar 
Rökdykning beskrivs ofta som den farligaste arbetsuppgift som är tillåten i Sverige. Därför är 
säkerhetskraven som föreskrivits av arbetsmiljöverket rigorösa (Arbetsmiljöverket, 2007).  
Förenklat gäller i huvudsak att rökdykning endast får påbörjas om: 

 Arbetsgivaren genomfört en övergripande riskbedömning som utförts så att 
organisationen, utbildning, övning, tester och utrustning är anpassade till de 
identifierade risker och olycksscenarier som kan uppstå. 

 Arbetsledaren genomfört en riskbedömning som resulterat i att riskerna är rimliga i 
förhållande till vad som kan uppnås med rökdykningsinsatsen. 

 Bemanningen uppgår till minst fyra personer; en arbetsledare, en rökdykarledare och två 
rökdykare. Vid svårtillgängliga utrymmen som gruvor kan bemanningen behöva 
förstärkas med skydds- och nödlägesgrupper. 

 Rökdykarledaren kan upprätthålla samband med de som ingår i insatsen för att kunna ge 
nödvändig information, till exempel för att återkalla personalen då den beräknade 
insatstiden närmar sig slutet. 

 Det finns säker tillgång till släckvatten vid brand eller risk för brand. 

 Medicinsk kontroll och fysisk test av arbetstagare som ska genomföra rökdykning har 
genomförts. 

 Rökdykare genomfört teoretisk och praktisk utbildning enligt ett särskilt 
utbildningsprogram med omfattning på 56 timmar, samt att detta därefter övats minst 
fyra gånger per år. 

Ingen av ovanstående punkter kan anses ha varit uppfyllda vid den rökdykning som företogs av 
gruvföretagets personal. Det fanns inte någon handlingsplan som beskrev rökdykningsinsats som 
en möjlig metod vid nödläge, men inte heller någon instruktion som tillräckligt tydligt tog 
avstånd från detta förfarande. Syftet med att det finns tryckluftsapparater i gruvan är enklare 
insatser vid svavelbränder och att tillhandahålla utrustning för gruvans vägvisare. Det finns dock 
inte någon organisation på plats i gruvan som kan genomföra rökdykning som arbetsuppgift och 
därför bör tryckluftsapparaternas placering omprövas .Tillgången till tryckluftsapparater kan 
antas ha bidragit till osäkerhet gällande vad som förväntas av personalen i samband med nödläge 
vid brand. 
Åtgärdsförslag 3 
Tryckluftsapparater bör inte tillhandahållas i gruvan om det inte finns en organisation på 
plats som är avsedd för rök- eller kemdykning. Inom ramen för åtgärdsförslag 1 om 
säkerhetskultur bör riskerna med brandrök tydliggöras, liksom att rökdykning är förbjuden. 
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4.1.3 Tid i räddningskammare 
Personalen entreprenörsfirman som arbetade med kompressorn, uppsökte efter ett släckförsök 
räddningskammare. De stannade i räddningskammaren i 3,5 timmar innan de kunde ta sig ut i 
säkerhet. Detsamma gällde för större delen av de utrymmande i gruvan. I det aktuella fallet 
överskred inte brandtiden lufttillgången i räddningskammarna. Det tog dock avsevärt längre tid 
att vädra ut brandröken från området där branden inträffade. Den brustna vattenledningen 
medförde troligtvis att branden inte spred sig till hjullastaren, vilket om det hade skett, skulle 
orsakat en avsevärt längre brandtid. 
I branschreglerna (GRAMKO:s brandskyddskommitté SveMin, 2009) finns det krav på 
räddningskammare.  

”Räddningskammare skall vara inredd och rustad så att föreskrivet antal personer har säker tillgång till 
andningsluft i minst 4 timmar. Kammaren bör vara utrustad med kommunikation.”  

Det är också till branschreglerna som Arbetsmiljöverket hänvisar till gällande detta 
(Arbetsmiljöverket, 2010). I gruvans interna instruktion står följande att läsa: 

”Andningsutrustning skall finnas för det största antal personer som samtidigt bedöms behöva vistas i 
kammaren och dimensioneras att räcka under 6 – 8 tim. Beroende på uppställningsplatsens läge kan större 
luftförråd behövas ibland. Andningsmaskerna skall vara minst halvmask (andningsluft med övertryck). 
Bedömt med viss säkerhetsmarginal, kan man räkna med 40 l/min och person de första två timmarna, 
därefter 20 l/min.” 

Lufttillgång i räddningskammare har nyligen utretts (Lilja, 2013). Beräkningar i den rapporten 
antyder att en brand i ett större gruvfordon kan pågå längre än sju timmar. Efter fyra timmar har 
branden fortfarande en effektutveckling på cirka 4 megawatt. Vid en internationell jämförelse 
konstateras att den tid som lufttillgången dimensioneras efter i Sverige är anmärkningsvärt kort; 
i Kanada nämns 8 timmar, men i Storbritannien, USA och Australien anges tiderna till 
storleksordningen 36-48 timmar. Då den dimensionerande tiden fastställdes i Sverige beaktades 
endast brandtiden, men det finns aspekter utöver brandtiden som borde ingått i sammanhanget: 

 Tid för att säkra brandplatsen mot återantändning och däckexplosion 

 Tid för att göra vägen till räddningskammaren framkomlig 

 Tid för att ventilera ut brandgaser 

 Tid för att rädda de som sitter i kamrarna 

 Tid för osäkerheter i beräkningarna och antaganden 

 Hur många som mest kan tänkas uppsöka en räddningskammaren? Skiftbyten, besök i 
gruvan osv 

 Dimensionerad luftförbrukning per person (här har man i Sverige ett mer konservativt 
antagande än jämförelseländerna) 

Att gruvföretaget självmant dubblat det föreskrivna kravet om dimensionerande tid i 
räddningskammaren är mycket bra, men frågan är ändå om den tiden är tillräcklig. Med en 
alltför kort tid för räddningskammarna skapas en onödigt svår situation för räddningstjänsten. 
Ofta är det långa framkörningstider till en gruva, att skaffa sig en lägesbild tar tid, köra ner i 
gruvan tar tid OCH att eventuellt släcka branden tar tid. Att i det läget stå inför en situation där 
luften håller på att ta slut i räddningskammarna kan leda till ett ökat risktagande eller 
konsekvensen att luften faktiskt tar slut. 
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Räddningskammaren utgör utrymningsväg. Om man lyckas ta sig in i en räddningskammare är 
det rimligt att anse att den ska vara på en säkerhetsnivå som motsvarar att utrymma till säker 
plats i det fria. Det går heller inte räkna med att man alltid kan släcka en brand nere i en gruva. 
Tiden i räddningskammaren bör anpassas så att lufttillgången inte blir ett problem, varken för de 
som sitter i kammaren eller för räddningstjänsten. 36 timmar är lång tid men kanske den mest 
rimliga. 
Åtgärdsförslag 4 
Olycksutredarna rekommenderar att kraven på hur lång tid man ska klara av att uppehålla 
sig i en räddningskammare ökas. Arbetsmiljöverket bör reglera detta i sin föreskrift, ”Berg- 
och gruvarbete”. Alternativt bör MSB ge ut råd om brandskydd i gruvor. 
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5 Räddningstjänstens insats och åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna 

Avsaknad av planering, instruktioner, övning och utrustning renderar i den sammantagna 
bedömningen att räddningstjänsten saknade tillfredställande förmåga att genomföra 
räddningsinsats vid brand i gruvan. I detta kapitel analyseras de faktorer som kan utvecklas för 
att skapa rätt förutsättningar för räddningstjänsten. 

5.1 Fördröjning av larmet till SOS 
Från det att branden upptäcktes till dess att SOS larmades dröjde det 10-15 minuter. Analysen av 
larmsamtalet ger intryck av att händelsen förringades, inledningsvis önskar man bara hjälp med 
en ambulanstransport, och därefter att inget utöver räddningstjänsten i Lycksele skulle larmas till 
platsen. Larmning skedde dock enligt den plan som räddningstjänsten beslutat om i förväg och 
räddningsstyrkorna från Malå, Lycksele och Kristineberg larmades till platsen.  
Anledningen till fördröjningen och undervärderingen av situationens allvar kan återfinnas i den 
aktuella alarmeringsinstruktionen. Den är uppdelad på intern och extern alarmering, vilket kan 
vara en källa till förvirring. I instruktionen för intern alarmering finns inga beskrivningar om att 
räddningstjänsten ska larmas vid brand i gruvan. Endast vid bekräftad personskada, då 
brytningsledare eller motsvarande kommit till platsen och bedömt att ambulans behöver 
tillkallas ska SOS larmas via 112. Då ska också larmet till SOS verkställas av en annan funktion, 
driftledningscentralen. Det finns dock inget kommunikationstekniskt hinder för att i normalfallet 
larma 112 direkt från olycksplats nere i gruvan. Oavsett syfte till alarmeringsinstruktionernas 
återhållsamhet, bör den överordnade prioriteringen vara att ändra instruktionerna så att de inte 
fördröjer larmkedjan så allvarligt vid brand. 
Åtgärdsförslag 5 
Gruvföretagets alarmeringsinstruktioner bör revideras och sammanfogas. Vikten av att 
larmet sker tidigt och om möjligt av personal som är närmast olyckan bör lyftas fram.  
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5.2 Ledningsplatsens miljö 
Vid en stor och krävande insats blir ledningsplatsen ofta överbelastad, därför är det inte konstigt 
att det blev så även denna gång. Allt går inte att planera men det är av yttersta vikt att vissa 
fundamentala frågor är tydliga.  

1. Vem är det som leder räddningsinsatsen? 
2. Hur ska order och information överföras i ledningen av insatsen? 
3. Vem ska vara på ledningsplatsen och vem ansvarar för vad? 

5.2.1 Ledningen av räddningsinsatsen 
Vem det var som ledde räddningsinsatsen var inte tillräckligt tydligt. En del i detta bero på 
begreppsförvirring mellan Räddningsledare och Intern Räddningsledare. 

Ur LSO (Lag (2003:778) om skydd mot olyckor) 3 kap. 16§: I en kommun skall det finnas en 
räddningschef. Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. 
Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som 
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare. 

Till räddningsledare enligt LSO kan endast ett befäl från en kommunal eller statlig 
räddningstjänstorganisation i samband med en räddningsinsats utses. Räddningsledaren leder 
räddningsinsatsen och beslutar om när den ska avslutas enligt LSO 3 kap 9§. 
Nedan följer räddningsledarens övriga befogenheter och skyldigheter. 

 Ingrepp i annans rätt 

 Tjänsteplikt 

 Stöd från annan myndighet 

 Information till miljö och hälsa vid skada på miljön 

 Rapporteringsskyldighet om annan olycka än brand till berörd myndighet 
När SOS larmar räddningstjänsten så gör räddningstjänstens befäl en bedömning om larmet 
uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO 1 kap. 2§. Om så är fallet blir befälet i 
samma stund räddningsledare för insatsen (allt detta sköts automatiskt via larmplaner). 
Räddningsledarskapet är en alltså en formell juridisk fråga som medför vissa befogenheter och 
skyldigheter, och innebär inte i sig att räddningsledaren själv sköter all ledning vid en insats, 
detta är normalt fördelat på flera personer på olika ledningsnivåer. 
Att kommunens räddningsledare har ansvar för att genomföra en räddningsinsats då den 
enskilde (i detta fall gruvföretaget) inte har resurser att själv hantera en olyckssituation fråntar 
egentligen inte något ansvar från den enskilde. Räddningsinsatsen genomförs i syfte att hjälpa 
den enskilde för att rädda liv, egendom och miljö. Det är inte meningsfullt att prata i termer om 
att räddningstjänsten övertar ansvaret för händelsen då man anländer till olycksplatsen, eftersom 
det handlar om två parallella ansvarsområden, där ingen kan anses vara överordnad den andra. 
Skillnaden är att räddningstjänstens räddningsledare har de långtgående befogenheter som visas 
i punktlistan här ovan.  
Den nödlägesorganisation som upprättas av gruvföretaget vid en händelse upphör inte då 
räddningstjänsten anländer, utan måste fortsätta fungera i samarbete och samverkan. 
Räddningsledaren och gruvans ledningsperson ansvarar för personalen i sina respektive 
organisationer och ska tillsammans genom samverkan hjälpas åt för att minska skadorna av 
olyckan. Det är viktigt att det inte förekommer några tveksamheter om att det är 
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räddningsledaren som ytterst är ansvarig för den räddningsinsats som räddningstjänstens 
personal utför. När det gäller de vägvisare som införlivas i räddningstjänstens organisation är det 
naturligt att räddningstjänstens arbetsledare ansvarar för dessa personer. 

5.2.2 Samband på ledningsplats och skadeplats 
Bara för att det är räddningstjänsten som har en räddningsledare betyder det inte att 
gruvföretagets ”Interna räddningsledare” inte har en avgörande funktion. De två bör istället 
agera som ett team, gruvföretagets representant har unik och ovärderlig lokalkännedom, kunskap 
och förståelse för gruvan och dess system och räddningsledaren har kunskap om 
räddningstjänstens insatsförmåga.  
Om arbetssättet och förhållandet dem emellan är tydligt och klart, med ett tätt 
informationsutbyte och gemensamma lägesbilder finns det mycket att vinna. 
För att sprida information, order eller liknande vidare i organisationen samt att ta emot 
information från gruvan både under- och ovanjord, kan det vara lämpligt att både 
räddningsledaren och driftcentralens ledningsperson avlastas den sambandsuppgiften av 
personer från respektive organisation som fungerar som ledningsstöd. Att RCB och gruvchef 
avlastade med att ta hand om den externa informationen är ett bra exempel. 

5.2.3 Ansvarsfördelning och bemanning på ledningsplatsen 
Under insatsen blev driftcentralen ledningsplats. Driftcentralen var ett bra val av ledningsplats 
men den blev dock fort överbefolkad. Att mycket människor samlas på ledningsplatsen eller 
staben är ett vanligt symptom vid övningar och olyckor. Det är många som vill veta vad som 
händer men också hjälpa till. Det kan dessvärre bli ett problem med för många goda råd. 
Det är svårt att i förväg säga vem som ska eller inte ska vara där, det man däremot kan säga är 
att de som är där ska ha en funktion och på något sätt bidra till insatsen. Sen behöver inte alla 
vara där hela tiden, om man har en uppgift att lösa kan den ibland bättre lösas i lugn och ro på en 
annan plats. 

  
Foto från driftcentralen, som var ledningsplats ovan jord vid olyckan 
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Åtgärdsförslag 6 
Begränsa antalet personer på ledningsplatsen. Anvisa särskild uppsamlingsplats för övriga 
och förse dem med fortlöpande information om läget. Anpassa driftcentralen så att den 
fungerar bättre som ledningsplats. 
Tydliggör roller och ansvarsområden mellan räddningstjänst och gruvföretag vid en 
nödsituation. Ordvalet ”Intern räddningsledare” är olyckligt eftersom det skapar onödig 
begreppsförvirring. Det är inte önskvärt att hitta på en ny benämning för denna funktion, det 
är tvärtom att föredra om man kan tillämpa den ledningsstruktur och de 
befattningsbenämningar som gäller i vardagen. Ett förslag på hur de två lednings-
organisationerna kan åskådliggöras för att tydliggöra samverkanskanalerna visas nedan. 
 

 
 

Förslag på beskrivning av de två samverkande organisationerna vid en olyckshändelse. 
Huvudsakliga kommunikationsvägar mellan organisationerna i rött.  
o.j = ovan jord 
u.j = under jord 

 
  

Räddningstjänstens stab  

inre ledning 

På ledningsplats o.j eller annan 
stabsplats 

(Räddningschef i beredskap) 

Räddningsledare  

På ledningsplats o.j. 

(Insatsledare Lycksele) 

Skadeplatschef  

på ledningsplats u.j. 

(Styrkeledare Lycksele) 

Sektor 2 

Brandpersonal u.j. 

Sektor 1 

Brandpersonal u.j. 

Räddningsledarens 
ledningsstöd  

På ledningsplats o.j 

(Styrkeledare Malå) 

Gruvföretagets nödlägesgrupp 

Driftcentralens ledningsperson  

(utses i enlighet med vardagens 
ledningsstruktur) 

Brytningsarbetsledaren u.j. 

Vägvisare 
Utrymd/nödställd 
Gruvpersonal u.j 

Vital personal i driftcentral 

(nättekniker, ventilationsansvarig, 
underhållschef, produktionschef, 

gruvchef) 
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5.3 Släckresurser i gruvan 
Beslut togs att skicka ner en släckbil i gruvan, målet med den insatsen var då att släcka den 
brinnande kompressorn. Man såg inte några andra alternativ till hands för att uppnå erfoderlig 
släckeffekt. Sedermera visade det sig att det inte var möjligt att köra ner släckbilen hela vägen. 
De fick lämna släckbilen vid matsalen och fortsatte därefter med fyra pickuper till branden. 
Om man väljer att skicka ner en släckbil i gruvan måste man ha klart för sig vad den ska 
användas till, behövs den för att släcka en brinnande kompressor kan det vara rätt beslut. Då är 
det viktigt att man kan ta sig ner på ett säkert sätt. Vid en orienteringsmiss eller om man möter 
rök är en släckbil stor och betydligt svårare att vända i en gruvort eller ramp än ett mindre 
fordon. Bromssystemet på räddningstjänstens släckbilar är inte heller anpassade till att köra i 
brant nedförslutning (1:7) i flera kilometer. 
Om man behöver transportera ner insatspersonal och utrustning i gruvan kan det vara lämpligare 
att använda mindre fordon. De pickuper som normalt används i gruvan blir dock mycket trånga, 
särskilt när förare och passagerare är klädda med andningsskyddsutrustning. 
I gruvan finns ett väl utbyggt vattenledningsnät med bra flöde och tryck. Vidare finns fordon 
med relativt hög kapacitet när det gäller släckmängd; spolbil. Dessutom finns en särskild 
brandbil med pump i gruvan. Förslagsvis anpassas dessa system så att de kan användas av 
räddningstjänsten vid eventuell brandbekämpning, hellre än att skapa lösningar som bygger på 
att räddningstjänsten ska transportera en större mängd släckmedel med sig ner i gruvan. 
Räddningstjänstens insatsförmåga i gruvan bör i första hand prioriteras till att kunna genomföra 
effektiva genomsök och livräddning, snarare än brandbekämpning 
Åtgärdsförslag 7 
Ett mindre fordon av typ skåpbil eller minibuss avsett att transportera räddningspersonal och 
räddningsutrustning bör finnas i beredskap vid gruvingången ovan jord. 
Räddningsutrustningen bör i huvudsak flyttas över från räddningstjänstens ordinarie fordon 
efter behov. Checklistor för vilken utrustning som behöver flyttas över vid olika typhändelser 
bör upprättas av räddningstjänsten så att inte vital utrustning glöms bort. 
Användningen av spolbilen och brandbilen som en släckresurs bör tydliggöras i 
nödlägesinstruktionen. Det finns annars en risk för att missförstånd uppstår angående vad 
som förväntas av personalen på samma sätt som med tryckluftsapparaterna. Det kan då leda 
till ett risktagande som inte är rimligt. Spolbil och brandbil bör ingå som möjliga resurser för 
räddningstjänstens insats. 
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5.4 Rekognoseringsgruppen – rökdykning med fordon 
Räddningsledarens syfte med beslutet att skicka ned de två rökdykarna tillsammans med 
vägvisaren var att kontrollera rökens utbredning i gruvan. Ett informationsglapp i linjen mellan 
rökdykarna-vägvisaren-driftcentralen-räddningsledaren ledde senare till att gruppen medvetet 
körde in fordonet i rökfyllda orter i syfte att undsätta de nödställda. Rökdykarna uppfattade att 
denna manöver genomfördes på order av räddningsledaren, som i sin tur inte hade kännedom om 
vad som pågick.  
Förutom att många av de förutsättningar för rökdykning som nämns i kapitel 4.1.2 inte var 
uppfyllda hos rekognoseringsgruppen, borde en riskbedömning av insats med fordon i tät 
brandrök ge slutsatsen att riskerna inte är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås. En 
viktig aspekt är vad som händer om fordonet havererar – då kan den sträcka som tilltryggalagts 
med fordonet vara mycket längre än vad som är möjligt att till fots förflytta sig till säkerhet. 
Vidare kan inte risken att man i den täta brandröken kör över den person som man avser att 
rädda uteslutas. Detta exemplifieras av överkörningen av tryckluftsapparaten som bergarbetaren 
och fordonsmekanikern lämnat efter sig. Tillgång till värmekamera hade kunnat ge ett visst 
skydd mot detta, men denna utrustning hade man inte fått med sig. 
Det inledande syftet med rekognoseringsgruppen - att kontrollera miljön i gruvan - visade sig 
senare vara omotiverat. Det fanns mätutrustning som kunde ge en bra övergripande bild av hur 
rökspridningen i gruvan såg ut, och de personer som befann sig i olika räddningskammare kunde 
också rapportera om hur miljön såg ut vid sina platser 
Åtgärdsförslag 8 
Vid beslut om den taktiska planen vid en brand i gruvan borde en utgångspunkt vara att man 
inte delar upp sig i så små grupper att man saknar de grundläggande 
bemanningsförutsättningarna för rökdykning. Utöver vägvisare behöver varje grupp omfatta 
minst fyra personer, varav en arbetsledare. Rökdykning med fordon bör inte tillämpas. 
Räddningsgruppen eller fordon som transporteras ner i gruvan vid brand bör vara utrustad 
med värmekamera som är anpassad efter temperaturförutsättningarna i en gruva. 
Utrustningen ska inte finnas i syfte att medvetet genomföra rökdykningsinsatser med 
fordonet, utan för att kunna hantera de nödsituationer som kan uppstå om fordonet råkar 
hamna i en rökfylld miljö. 
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5.5 Utrustning för rökdykning 
Utrustningen som fanns att tillgå vid rökdykningsinsatserna var otillräcklig. 

5.5.1 Tillgång till andningsskyddsutrustning 
Både vid den inledande rökdykningsinsatsen och vid rekognoseringsgruppens insats uppstod 
problem med att luften tog slut och de hade inte med sig reservpaket i tillräcklig omfattning. 
Skillnaderna i anslutningar mellan gruvföretagets tryckluftsapparater och räddningstjänstens 
medförde att det inte var möjligt att förse varandra med räddningsluft. 
Vid de långa inträngningsvägar och långa aktionstider som är aktuella vid rökdykningsinsatser i 
gruvor kan syrgasapparater användas istället för tryckluftapparater. Den aktionstid som medges 
för en syrgasapparat (upp till fyra timmar) motsvarar tiden hos 5-8 tryckluftsflaskor. Det är 
därmed inte tillrådigt att tillämpa arbetspass med rökdykning som är så långa, men 
syrgasapparaten medger en högre säkerhetsmarginal om ett nödläge skulle uppstå. Att försörja 
rökdykargrupper med tillräcklig mängd tryckluftsapparater medför omfattande logistiska 
bekymmer. Flaskbyte måste också ske i rökfri miljö för att kunna göras på ett säkert sätt, vilket 
innebär allvarliga begränsningar i aktionstiden om rökdykning sker med tryckluftsapparat. 

5.5.2 Tillgång till släckvatten eller räddningslina 
Endast vid den rökdykningsinsats som skedde då borraren undsattes av den större 
räddningsgruppen användes räddningslina för att kunna hitta tillbaka till säkerhet. Linan som 
användes var inte särskilt anpassad för ändamålet, men medgav tillräcklig trygghet vid denna 
insats. Normalt fyller brandslangen denna funktion vid en gängse rökdykningsinsats. Det 
uttryckliga kravet på säkert släckvatten borde efter riskbedömning rimligen kunna frångås vid de 
förutsättningar som normalt gäller vid en rökdykningsinsats i en gruvort, förutsatt att insatsen 
inte genomförs i brandbekämpande syfte. Förutom i omedelbar närhet av branden blir röken 
snabbt nedkyld i bergrummet och till skillnad från omständigheterna vid en rökdykningsinsats i 
en vanlig byggnad finns det inte någon risk för att den omgivande konstruktionen fattar eld. 
Däremot måste brandslangens vägledande funktion ersättas av en längre räddningslina för att en 
rökdykning ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Vid de tillfällen en rökdykningsinsats 
genomförs i avsikt att bekämpa branden är säkert släckvatten däremot en självklar förutsättning.  

5.5.3 Samband inom rökdykargruppen 
Den rökdykarradio som normalt används vid räddningsinsatser har mycket begränsad funktion i 
gruvorter, den fungerar i princip endast då de kommunicerande personerna är inom synhåll för 
varandra. Gruvtelefonerna skulle kunna fungera hjälpligt för ändamålet, men risken är 
överhängande att detta system är förstört av branden i området där rökdykningen ska 
genomföras. Att rökdykningsinsatsen måste avbrytas om rökdykarledaren och rökdykarna tappar 
kontakten utgör en allvarlig begränsning för förutsättningarna att arbeta effektivt. 
Åtgärdsförslag 9 
Tryckluftsapparaterna bör ersättas eller kompletteras med syrgasapparater vid rökdykarinsats 
i underjordsgruva. 
Särskilda säkerhetslinor i obrännbart material bör inskaffas för rökdykningsinsats i gruva. 
Utrustning för säkert samband mellan rökdykarledare och rökdykare måste utvecklas. Några 
uppslag är att prova andra radiosystem med vidarelänkning av radiovågorna (RAKEL i 
DMO-läge har visat sig fungera avsevärt bättre än räddningstjänstens ordinarie 
rökdykarradio), eller att nyttja en trådbunden lösning via säkerhetslinan. 
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5.6 Kommunikation – gruvtelefonerna 
Under en räddningsinsats är kommunikation av yttersta vikt, vid en räddningsinsats under jord 
är informationsöverföringen om möjligt ännu viktigare. Under branden uppstod ett antal brister i 
kommunikationen mellan gruvans och räddningstjänstens personal. Detta berodde till stor det på 
de båda organisationernas kommunikationssystem inte är anpassade till varandra. Det uppstod 
även problem när räddningstjänstens personal fick låna gruvans kommunikationssystem. 
Systemet fungerar både som komradio och telefon och är relativt avancerat för en ovan 
användare.  
Allt går som sagt inte att planera i förväg, men kommunikationen är en sak som faktiskt går 
planera. För att undvika liknande problem som uppstod vid insatsen, måste man se över 
kommunikationen i sin helhet. 
Det är kanske inte praktiskt möjligt att ha ett kommunikationssystem som fungerar fullt ut i 
brandområdet, men det är nödvändigt att ha sådan redundans i systemet att det går att 
upprätthålla sambandet mellan räddningsledaren ovan jord och skadeplatschefen under jord. 
Samma sak gäller kommunikationen från räddningskamrarna till driftcentralen. Den måste 
fungera även vid en brand. 
Gruvtelefonerna baseras på ett WLAN-system, som har potential att underlätta vid insats. Bland 
annat finns möjlighet att positionera samtliga telefoner i en 3D-vy, vilket skulle förbättra 
inhämtningen av korrekta lägesbilder. 
Åtgärdsförslag 10 
Olycksutredarna rekommenderar att en sambandsplan tas fram, där man tydliggör vilket 
system respektive organisation ska prata på och vilka kanaler och kontaktvägar som ska 
användas både ovan och under jord. Sambandsplanen blir då en del av insatsplanen. De 
säkerhetshöjande lösningar som WLAN-systemet möjliggör bör utvecklas och implementeras i 
gruvan. 
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5.7 Insatsplan saknades 
Räddningstjänsten och gruvföretaget saknade en plan för hur en gemensam räddningsinsats 
skulle genomföras i gruvan. Gruvbolaget hade tagit fram flera detaljerade och genomtänkta 
nödlägesinstruktioner, bland annat;  

 instruktion för intern räddningsledare,  

 driftcentralens uppgift vid nödläge,  

 instruktion för utrymning, 

 instruktion för extern och intern alarmering, 

 kontaktlistor, 

 materialförteckning, 

 information om elkraft, kommunikation och ventilation vid nödläge, samt 

 information om lokal beredskap vid större olycka  
Tillsammans utgjorde ovanstående dokument en i huvudsak bra handlingsplan för brand 
(bortsett från de brister som nämnts tidigare). Inget av dokumenten behandlade dock vad som 
skulle ske och hur saker skulle ske när räddningstjänsten väl anländer och nödläge kvarstår. 

5.7.1 Insatsritningar 
Den ritning som räddningsledaren fick tillgång till som beslutsunderlag under insatsen var en 
utskrift med sidovy över hela gruvan. En sådan är extremt svår att tolka för en person som 
saknar lokalkännedom i gruvan och var följaktligen värdelös som underlag för de beslut som 
behövde fattas. Avsaknad av för räddningstjänsten begripliga kartunderlag medför också att det 
uppstår svårigheter att uppnå en gemensam lägesbild. 
Åtgärdsförslag 11 
Det är nödvändigt att i förväg ta fram ritningsunderlag över nivåer och områden i gruvan i 
form av förenklade planritningar där för räddningsinsats väsentliga uppgifter ingår, till 
exempel;  

 Orternas utbredning inom ett begränsat nivåintervall 

 Räddningskammare 

 Avportningar  

 Ventilationsorter 

 Pumpgropar 

 Vattenuttag 
Ramper, service- och personallokaler är förhållandevis stationära i gruvan, medan till 
exempel brytningsområden ändras i snabb takt. Det är därför nödvändigt att vissa 
insatsritningar uppdateras med mycket täta intervaller. 
Ett alternativ till att förbereda insatsritningar är att säkerställa att CAD-kunnig personal 
snabbt finns på platsvid en händelse för att ta fram de ritningar som behövs. 

5.7.2 Ventilationsplan 
Det är inte helt klart huruvida de portstängningar och ventilationsmanövreringar som utfördes 
vid branden hade övervägande positiva eller negativa effekter. Det finns uppgifter som tyder på 
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att miljön i brandområdet snabbt försämrades avsevärt vid ett tillfälle som skulle kunna härledas 
till tidpunkten när port K1 stängdes. Sammantaget är det ändå möjligt att denna åtgärd var mest 
rätt, annars hade sannolikt ännu större delar av gruvan rökfyllts, vilket kanske medfört 
svårigheter för räddningstjänsten att starta insatsen så nära brandområdet som man faktiskt 
kunde göra. Olycksutredarna har inte utrett detta vidare. 
Styrning av ventilationsflöden med hjälp av manövrering av fläktar och fjärrstyrd avportning 
erbjuder intressanta möjligheter för att kunna förbättra angreppsvägarna för räddningsinsats och 
för att ventilera bort rök från utsatta områden. Det förutsätter dock att man i förväg simulerat 
olika brandfall i gruvan och testat vilka metoder som passar bäst i olika scenarier. Det kan göras 
med hjälp av brandtilläggsmoduler i gruvans ordinarie ventilationsprogram. 
Åtgärdsförslag 12 
Gruvföretaget bör ta fram en ventilationsplan baserat på brandsimuleringar i olika områden i 
gruvan. 

5.7.3 Rökdykarreglemente för gruvinsats 
Om räddningsledaren till fullo insett vilka förutsättningar som gällde vid händelsen är det 
möjligt att han efter riskbedömning hade beslutat att inte göra någon insats överhuvudtaget. I 
efterhand kan konstateras att räddningstjänsten inte hade tillräcklig förmåga i avseende på 
organisation (planering, rutiner, instruktioner, specifik utbildning och övning i taktik och metod) 
och utrustning för att genomföra den insats som behövdes. 
Den unika miljö som gruvan utgör liknar inte något som räddningstjänsten vanligtvis ställs inför 
vid en rökdykningsinsats. Därför går det inte att tillämpa det gängse arbetssätt som används vid 
rökdykning. Arbetsmiljöverkets regler (Arbetsmiljöverket, 2007) är till viss del inte anpassad 
efter den miljö som gäller vid rökdykningsinsats i gruva. 
Åtgärdsförslag 13 
Det är av största vikt att räddningstjänsten i förväg fastställer vilken bemanning, organisation 
och utrustning som behöver finnas om en räddningsstyrka ska skickas ner i gruvan i syfte att 
genomföra en rökdykningsinsats. Det är också önskvärt att man fastställer vilken förmåga i 
avseende på bland annat räckvidd och aktionstid som man avser ha. Här kan fyra timmar och 
500 meters inträngningsväg vara relevanta målsättningar. Det är rimligt att man i första hand 
dimensionerar insatsförmågan för att kunna genomföra genomsökning och undsättning av 
nödställda. Endast i gynnsamma fall kan brandbekämpning komma att vara aktuellt, då 
inträningsvägens längd är begränsad upp till i storleksordningen 150 meter från 
angreppspunkt.. 
En strategi som kan vara fördelaktigt är att sträva efter att ha en så liten bemanning som 
möjligt, i syfte att enklare hålla koll på insatt personal och minska 
luftförsörjningsproblematiken. Följande grundbemanning föreslås: 

 1 Skadeplatschef/arbetsledare 

 1 Rökdykarledare 

 2 Ordinarie rökdykare 

 2 Rökdykare för avlösning, skydd eller nödläge. 

 2 Vägvisare som framför de fordon som behövs för att transportera insatspersonalen 
till baspunkten.  
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När det gäller behovet av utrustning i form av fordon, materiel och kommunikation har de 
frågorna behandlats i åtgärdsförslag 7-10.  Utöver det behöver också behovet av utrustning 
för att evakuera skadade eller nödställda till säker plats belysas. 
Arbetsmiljöverkets föreskrift (Arbetsmiljöverket, 2007) bör revideras med hänsyn till de unika 
förutsättningar som gäller vid rökdykning i en gruvort. Alternativt vore det fördelaktigt om 
MSB kunde utreda och ge stöd till räddningstjänsten med vägledning om hur en insats i 
underjordsgruva bör genomföras. 

5.7.4 Samövning 
Någon samövning med de organisationer som var involverade i insatsen hade inte skett. Om 
insatsförutsättningarna ska kunna utvecklas behöver sådana ske regelbundet. 
Respektive organisation behöver fortsätta göra metodövningar var för sig, för gruvans del 
exempelvis utrymningsövningar och övningar för vägvisarorganisationen, och för 
räddningstjänstens del att involvera taktik och metod vid gruvinsats i den ordinarie 
övningsverksamheten. Det finns också ett behov att räddningstjänstpersonalen genomför 
studiebesök i gruvan. 
Åtgärdsförslag 14 
Utöver metodövningarna bör en tillämpad insatsövning genomföras årligen i gruvan, där 
räddningstjänstens och gruvans organisation samövas. Denna rekommendation 
överensstämmer med MSB:s råd om farliga verksamheter (MSB, 2014) 

  



 

29 
 

6 Referenser 
Arbetsmiljöverket, 2007. AFS 2007: 7 Rök- och kemdykning 
Arbetsmiljöverket, 2010. AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete 
GRAMKO:s Brandskyddskommitté SveMin, 2009. Brandskydd i gruv- och berganläggningar. 
Lilja, Alexander, 2013.”Säkerhet i gruvor – Lufttillgång i räddningskammare” Luleå tekniska 
universitet 
MSB, 2014. MSBFS 2014:2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om 
skyldigheter vid farlig verksamhet. 
Särdqvist, Stefan, 2005. NCO 2005:3 Olycksundersökning. Karlstad: Räddningsverket 


