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Händelsebeskrivning och riskbedömning 
 
Händelsebeskrivning/utveckling 
Måndagen den 20 april klockan 17:43 larmas Nerikes Brandkår till Zinkgruvan Minings anläggning i Zinkgruvan där en 

så kallad Bergbil ska ha fattat eld på 1140 meters nivå. Släckförsök påbörjas av föraren och personal på plats men 

branden är kraftig och de tvingas backa och ta sig från platsen. De larmar den egna driftcenralen som larmar 

Räddningstjänsten via 112 och startar utrymning och evakuering av gruvan där det finns ett hundratal personer på 

olika nivåer. När Räddningstjänsten kommer på plats kan konstateras att det finns fyra personer som man inte får 

kontakt med. Dessa ska befinna sig i en räddningskammare nedanför den brinnande brandbilen. Ett räddningsarbete 

startar upp tillsammans med företagets Samordnings-/krisgrupp. 

Nerikes Brandkår larmar ett flertal enheter till platsen och huvudinriktningen för insatsen blir livräddning av de 

nödställda. För att lyckas med målet måste branden först släckas då Bergbilen står i vägen för insatsen. 

Räddningstjänsten stöter på svårigheter i släckningsarbetet med ett flertal risker och besvärliga bedömningar att 

hantera men vid 23 tiden kan man meddela att branden är släckt och kontakt etablerats med de fyra personer som 

tagit sig till en räddningskammare och att risken att ta sig fram till dem var minimerad. De kan efter cirka fem timmar 

hämtas och transporteras upp till marknivå  

Sammanfattning av åtgärdsförslag som lämnas efter insatsen: 

• Nerikes Brandkår bör kontinuerligt och över tid bedriva orienteringsövningar på ”svåra” objekt för att skapa 

förutsättningar för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. 

• Nerikes Brandkår bör utöka samverkan med Zinkgruvan Mining AB vad gäller övning och objektskännedom 

på företaget. 

• Nerikes Brandkår bör ta fram rutiner för att säkerställa samordningen av arbetsmiljöarbetet på skadeplats.  

• Företaget bör i anslutning till Driftcentralen installera ett separerat rum där ledning av insatser i gruvan kan 

genomföras. 

• Företaget bör se över radiokommunikationen för ”Gruvradion” så att en nödlägeskanal kan separeras och 

användas enbart för räddningsinsatsen.  
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Risker 
Skadeplatsfaktorer: 
 
Människor hotade av branden. 
 
Långa inträngningsvägar i tät brandrök, värmepåfrestningar. 
 
Rasrisk med anledning av sprickbildning i betongskiktet i taket. 
 
Elrisker; både gällande avbrunna högspänningskablar samt risk för elbortfall till den forcerade 
ventilationen. 
 
Tryckkärl: Hydraulslangar, batterier samt mindre kvävgasbehållare 100 bar på lastbilen. 
Brandfarlig och brännbar vätska: Diesel, Hydrauloljor, Spolarvätska. 
 
Särskild strålförarteknik gällande vattenpåföring: inte spruta på väggar och tak - risk för 
stensprängning. 
 
Kommunikationsmöjligheter: Radiokabel avbrunnen så nedanför lastbil ingen radiotäckning. 
 
Avancering mot räddningskammare utan kommunikationsmöjligheter. 
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Åtgärder – MMI- Taktisk plan 
 

Åtgärder 
Rökdykarinsats för att släcka branden i lastbilen.  

Etablera kontakt med de personer som finns kvar i gruvan. 

Forcerad brandgasventilering med befintligt ventilationssystem. 

 

MMI – Taktisk plan – Metod 
Livrädda "säkert" i samverkan med Zinkgruvans personal genom att släcka lastbilsbranden 
och skapa rökfri miljö.  
Tidsgräns max 8 timmar med tanke på luftkapacitet i räddningskammare. 
 

Beslut 
Livräddning och brandsläckning. 

 

Skäl till beslut 
Behov av ett snabbt ingriande då risk för personskador föreligger. 

 

(Väder) 
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Säkerhet – Hälsa - Arbetsmiljö 
Riskmoment 

Rökdykning 

Elrisker 

Rasrisk 

Kärlsprängning 

 

Förebyggande åtgärder 

Inget behov av förebyggande åtgärder. 

 

Oönskade händelser 
Elledning 1000 kW brinner av. 

Radiokabel avbrunnen , tappad kommunikation till räddningskammare. 
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Händelse – Organisation – Resurser 

Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerikes Brandkårs resurser Zinkgruvan Mining 

Station Fordon/Enhet Person/Funktion 

Askersund Rib, stn 5000 Bil 5010 

Bil 5080 

1 befäl, 4 brandmän 

1 befäl 

Mariedamm Värn, stn 5400 Bil 5410 4 brandmän 

Byrsta  Heltid, stn 6000 Bil 6010 

Bil 6040 

1 befäl, 3 brandmän 

2 brandmän 

Örebro Heltid, stn 1000 Bil 1010 

Bil 1180 

Bil 1080* 

1000* 

1280* 

1 befäl, 4 brandmän 

Operativ chef 

Insatsledare 

Inre befäl 

Räddningchef i beredskap 

Finnerödja Rib, stn 5600 Bil 5610 + 

terränghjuling 

2 brandmän 

Resurs markerad med * ej aktiv i 

arbetet på skadeplats. 

  

   

Övrigt: En enhet med pulverkula, 2 22 1060 Karlstadregionen larmad men återkallas innan 

framkomst. 

Inre Ledning 

RL 

Operativ chef 

Inre Befäl 

Räddningschef i beredskap 

Yttre Led ningsstöd 

Fip 5080 

SL 1010 

Station 5000, Askersund Station 6000, Byrsta Station 1000, Örebro 

Station 5400, Mariedamm Station 5600, Finnerödja 
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Samband 

Örebro RAPS 7 

Regional insatskanal 7 

Gruvradion insatskanal 

Mobiltelefon 

 

Uppdrag och utförande 

Sektorindelning 

Sektor 1: Stn 5000, 6000, 1000 livräddning och rökdykning nere i gruvan. 

Sektor 2: stn 5400 resursförsörjning marknivå 

Sektor 3: 1180 Oc, Fip 5080, SL 1010 Ledning i gruvans driftcentral 

 

Avspärrningar 
Inga avspärrningar behövde göras under insatsen 
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Samverkan – Information - Kommunikation 
Samverkan internt 
Yttre ledning och inre ledning - Inre befäl och räddningschef i beredskap. 

 

Samverkan Externt 
Räddningsledare och företagets Samordnings-/krisgrupp. 

Brandstyrkorna och företagets vägvisare och personal. 

 

Information 
Intern information via RAKEL och telefon 

Media via SOS alarm 

 

Uthållighet - Uppföljning 

Uthållighet 

Uthållighet uppnås med de resurser som finns på plats. 

 

Resursplan 

Eventuell avlösning av främst rökdykargrupper planeras från heltidsstationer i närområdet. 

Övrig resursförstärkning från egen organisation. 

 

Kritiska funktioner 

Sambandet med de nödställda vid räddningskammaren. 

 

Omfallsplan x 2 
Låta lastbilen brinna ut (trolig prognos mer än 8 timmar) för att därefter hämta upp  
personal som är fast nedanför branden. 
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Foton 

 

Rökutveckling vid framkomst - Zinkgruvan Mining AB 
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Skiss på lastbilen med risker inritade. 

 

 
Ventilationstablå 
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Insatsplan Zinkgruvan Mining AB  
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Kartor 
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Snabbanalys av räddningsinsats,  SAR utvärdering station 5000 - Askersund 
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Snabbanalys av räddningsinsats,  SAR utvärdering station 6000 - Byrsta 
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Analys 

Det inträffar cirka 70 bränder per år i svenska gruvor, varav hälften är fordonsrelaterade enligt statistik från 

GRAMKO. Insatser i undermarksanläggningar är komplexa och ställer räddningstjänsten inför ett antal svåra 

ställningstaganden. Vid en brand i en undermarksanläggning uppstår snabbt ett hot mot de människor som vistas 

under mark. 

Den främsta uppgiften är att evakuera de nödställda/skadade från en rökfylld farlig miljö.  

Skadeplatsfaktorer som måste bedömas och hanteras är antal nödställda och deras placering, långa 

inträngningsvägar, hög brandbelastning, rök och värme, bristen på reträttvägar, brandvattenförsörjning, 

materielförsörjning /depå, rasrisker, el-risker, kommunikation, listan kan säkert göras längre. 

Kort om företaget - Gruvan 

Gruvan i Zinkgruvan är en av Sveriges äldsta gruvor som ännu är i drift. Gruvverksamhet har pågått sedan mitten på 

1800-talet. Zinkgruvan Mining AB ägs idag av Lundin Mining och bryter och anrikar zink, bly, kopparmalm och silver. 

(Text och bild nedan hämtad från företaget hemsida) 

All brytning i Zinkgruvan sker under jord på mellan 350 och 1 350 meters nivå. 

Huvudnivån – där verkstäder, kontor och matsal finns -hittas idag på 800 meters djup. För att kunna bryta malmen 

drivs orter, det vill säga tunnlar, till och inuti malmen. Tak och väggar i orterna förstärks genom bergbultning och 

betongsprutning.  Malmen sprängs loss och efter att ha krossats underjord, fraktas malmen upp till marknivå med 

hiss. 
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Räddningsinsatsen  

En så kallad Bergbil som fraktar malm från gruvan börjar brinna på ca 1140 meters nivå. Lastbilsföraren gör genast 

ett släckförsök men branden är för kraftig så han tvingas avbryta och lämna platsen. Föraren kontaktar 

Driftcentralen som startar evakuering av personal samt larmar via 112. 

En vägvisare och en arbetsledare åker ned mot platsen och tar med ett räddningsfordon och gruvambulansen. Även 

en vattenbil åker med. Vattenbilen är tyvärr inte fylld men släckförsök görs med det som finns kvar. Slang och 

utrustning hämtas. Slangen riggas upp och får stå och spruta likt en vattenkanon. Vägvisaren tvingas också retirera 

på grund av röken och värmen. 

Initiala uppgifter i larmet är att det brinner ett fordon i gruvan och att personal på plats försöker släcka. 

När Station 5000 (Askersund) kommer till platsen beger sig styrkeledaren till driftcentralen för att etablera ledning 

och skaffa sig information om händelsen. Rökdykargruppen förflyttar sig ned till 800 meters nivå där de får möte. 

Station (5400) Mariedamm som också är på plats, stannar på marknivå för att serva med materiel med mera. 

Operativa chefen (OC Bil 1180) tar över insatsen som räddningsledare strax efter framkomst och får då uppgift att 

det är tre personer kvar som ska befinna sig i en räddningskammare. Bergbilen måste släckas då den står ”illa” till så 

den måste passeras för att komma åt de nödställda. Bedömningen är att tidsgränsen för insatsen att nå de 

nödställda är ca. åtta timmar. 

Fler resurser i form av station 6000 (Byrsta) larmas och inre befäl ordnar så att mer luft och dricksvatten är på väg 

mot brandplatsen.  

Målet med insatsen blir livräddning i samverkan med Zinkgruvans personal genom att släcka branden och skapa 

rökfri miljö. 

Rökdykarinsatsen avbryts då det råder dålig sikt och rökdykarna tvingas att backa tillbaka till säker plats. Beslut tas 

om att invänta förstärkning  med rökdykargrupp så att man kan rökdyka i hög riskmiljö men skydds- och 

nödlägesgrupp. Station 1000 (Örebro) larmas ut och åker mot platsen. 

Klockan 19:35 påbörjas en ny rökdykarinsats mot branden. Rökdykarna meddelar att att den forcerade ventilationen 

påverkar brandens intensitet och försök görs att styra om alternativt slå av ventilationen. Detta arbete avbryts då 

det snabbt försämrar miljön i gruvan. Rökdykarna upptäcker också att en elkabel (högspänning 1000 kW) brunnit av 

och hänger ner på några ställen. Insatsen får åter avbrytas och en elektriker kallas ned  för att åtgärda problemet.  

Klockan 20:50 kan elektriker bekräfta att strömmen är bruten och rökdykarinsatsen återupptas. När rökdykarna väl 

är på plats vid fordonet går släckinsatsen snabbt. Branden släcks med vatten och pulver används för att minska 

risken för återantändning.  

Trots försök lyckas personal från Zinkgruvan inte få en skadad radiokabel att fungera nedanför den utbrända 

lastbilen. Räddningsledaren beslutar att avancemang för att komma ned till räddningskammaren kan ske utan 

kommunikation förutsatt att lastbilen hålls under bevakning så att ingen återantändning sker. De fyra personer som 

varit kvar i/vid räddningskammaren påträffas och det visar sig att miljön på den nivån är bra. De har kunnat vistas 

utanför räddningskammaren under insatsens gång. En terränghjuling från station Finnerödja är på plats och hämtar 

upp personerna till 1140 metersnivån där de kontrolleras av ambulanspersonal för att sedan tas upp ovan jord. 

Ur händelselogg: 

23:01 Avslutande lägesrapport från 1180. Alla fyra personer välbehållna. Lastbil helt släckt. Bevakning kommer att 

ske av Zinkgruvan. 
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Ledning  
Räddningsledaren hade att ta ställning till en rad svåra beslut och riskbedömningar under insatsen. Samarbetet med 

företagets ledningsgrupp fungerade väl under insatsen och de kunde delge räddningsledaren bra beslutsunderlag. 

Det var dock rörigt på driftcentralen vilket ledde till att många personer fanns i och runt omkring vilket var störande. 

Svårigheter fanns för räddningsledaren att bedöma arbetsmiljön nere i gruvan trots att god kommunikation fanns via 

gruvradion. De styrkeledare som larmats till platsen ”fastnade” lite för länge uppe på ledningsplats och när 

rökdykarna behövde stöd för sin insats nere i gruvan åkte bara en styrkeledare ner och fick stundtals väldigt mycket 

att hantera i fråga om ledning och riskbedömning.  

Ett befäl som kunde agera skadeplats-/sektorchef samt ett  säkerhetsbefäl för samordning av insatsens arbetsmiljö 

och samverkan hade med facit i hand varit en bra laguppställning nere i gruvan. 

Branden och möjlig brandorsak 
Bergbilen som börjar brinna är på väg upp ur gruvan med fullt lass. På 1140 metersnivån hör föraren en kraftig smäll 

och ser att det flammar upp på höger sida. Bilen blir stående i rampen. Platsen där lastbilen stannar är inte optimal 

då det finns ett kabelfundament i närheten där kablar till ström, telefon och radio finns. Detta faktum kommer att 

försvåra räddningsinsatsen. 

Möjlig brandorsak är sannolikt att en hydraulslang brustit eller lossnat och en tunn stråle hydraulolja antänds då den 

träffar heta ytor på lastbilen. 

Enligt tillgänglig statistik vad gäller bränder och tillbud i gruvor i Sverige är det en betydande del där det handlat om 

bränder i fordon där brandorsaken bedöms vara överhettning eller het yta. Företaget jobbar aktivt med att följa upp 

tillbud och arbeta förebyggande med brandskydd för att minska risken för främst el och fordonsrelaterade bränder. 

Framgångfaktorer 
Ett antal framgångsfaktorer bör också tas upp efter insatsen i Zinkgruvan. 

• Samverkan mellan företaget och räddningstjänsten fungerade väl under insatsen. Detta gällde både under 

och ovan jord. 

• Riskbedömningen som gjordes av de rökdykare som var insatta, där ett högt säkerhetstänk rådde under 

insatsen. 

Branden i Zinkgruvan var komplicerad men fick en lycklig utgång mycket tack vare att det arbetades lugnt och 

metodiskt både på ledningsplats och nere under jord. Trots en hel del svåra ställningstaganden och beslut kunde det 

efter cirka fem och en halv timme konstateras att ingen person har kommit till skada och att insatsen kan avslutas. 

Företaget informeras om behovet av bevkaning, återställning och sanering enligt LSO. 

Zinkgruvan Mining AB arbetar aktivt med säkerheten i gruvan och har ett högt säkerhetstänk. Man har efter insatsen 

påbörjat arbete vad gäller radiokommunikation och ledningsplats. 

 

Åtgärdsförslag/Rekommendationer 
Efter att ha analyserat insatsen i Zinkgruvan lämnas följande reflektioner/åtgärdsförslag: 

• Nerikes Brandkår bör kontinuerligt och över tid bedriva orienteringsövningar på ”svåra” objekt för att skapa 

förutsättningar för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. 

• Nerikes Brandkår bör utöka samverkan med Zinkgruvan Mining AB vad gäller övning och objektskännedom 

på företaget. 

Insatser i undermarksanläggningar är komplexa och ställer räddningstjänsten inför ett antal svåra 

ställningstaganden. 

Endast ett fåtal av rökdykarna under insatsen hade kännedom om miljön nere i gruvan. 
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Orienteringsövning och objektskännedom samt ett närmare samarbete med gruvan/företaget/industribrandkåren 

skapar bättre förutsättningar och möjlighet för brandpersonalen att agera på ett säkrare sätt och genomföra en 

effektiv räddningsinsats. Kännedom om respektive organisations materiel och utrustning är också värdefullt. 

Insatsplanering är ett viktigt verktyg för att genomföra en effektiv räddningsinsats vid komplicerade objekt. En 

svårighet som måste beaktas är att informationen om objektet måste vara aktuell speciellt då gruvproduktionen 

ständigt förändras i gruvan. 

I dagsläget finns en insatsplanering runt uppstarten av insatsen samt att företaget har en bra insatsplan för gruvan.  

• Nerikes Brandkår bör ta fram rutiner för att säkerställa samordningen av arbetsmiljöarbetet på skadeplats.  

Inom Nerikes Brandkår måste det bli naturligt att utse och använda säkerhetsbefäl vid större och/eller komplicerade 

insatser vilket påpekats i tidigare utredningar och insatsutvärderingar. 

Säkerhetsbefälet ska ha genomgått utbildning för att kunna utföra ett bra och effektivt arbete. 

Det är Räddningsledarens riskbedömning som ska ligga till grund för att kunna arbeta säkert på skadeplatsen. 

Riskbedömningen ska kommuniceras ut till samtliga medverkande vid insatsen.  

Vid större insatser och främst vid komplicerade objekt bör räddningsledaren utse en särskild person som 

säkerhetsbefäl och samordningsansvarig för arbetsmiljön på skadeplatsen. Vid den aktuella branden var det initialt 

svårigheter för räddningsledaren att kunna bedöma arbetsmiljön nere i gruvan. Riskbedömningen fick göras av 

rökdykarna och gjordes på ett förtjänstfullt sätt då ett högt säkerhetstänk förelåg. 

• Företaget bör i anslutning till Driftcentralen installera ett separerat rum där ledning av insatser i gruvan kan 

genomföras. 

Driftcentralen som ledningsplats upplevdes rörig med många personer som rörde sig in och ut. Ett separerat 

ledningsrum för räddningsledning och samordningsgrupp/krisgrupp hade skapat bättre arbetsmiljö för ledning. 

• Företaget bör se över radiokommunikationen för ”Gruvradion” så att en nödlägeskanal kan separeras och 

användas enbart för räddningsinsatsen.  

Radiokommunikationen fungerade väl mellan Driftcentralen och skadeplatsen under insatsen. Kommunikationen 

gick dock på en kanal som många kunde lyssna och prata på. Man upplevde nere i gruvan att man fick vänta med att 

informera uppåt då radiokanalen var ”upptagen”. 

Rökdykarradion fungerade väl om avståndet beaktades. 

 

 

Ulf Jacobsen 

Brandinspektör/Olycksutredare 

Nerikes Brandkår 

tel: 010-176 20 44, 010-176 20 00(vx) 

ulf.jacobsen@nerikesbrandkar.se 

 




