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1 Copperstones interna plan för räddningsinsatser 
Copperstone är, genom Viscariagruvan, en verksamhet klassas enligt den högre 

kravnivå i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. Denna lag med tillhörande förordning (SFS 2015:236) och 

föreskrift (MSBFS 2015:8) kallas ofta för Sevesolagstiftningen.  

Copperstone klassificeras även som en farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor och omfattas av bestämmelserna i denna lag med tillhörande 

förordning (SFS 2003:789) samt föreskriften MSBFS 2014:2. 

Detta dokument utgör Copperstones interna plan för räddningsinsats. Planen är 

upprättad i enlighet med gällande regelverk och ska vara aktuell och uppdaterad i 

förhållande till den verksamhet som företaget bedriver. 

Den interna planen är ett sammanfattande dokument som redovisar förhållanden vid 

Viscariagruvan vilka är relevanta vid en nödsituation. Planen är ett levande dokument 

som ska anpassas löpande efter rådande förhållanden. 

1.1 Syfte 

Copperstones interna plan för räddningsinsatser ska ge förutsättningar för att: 

• Avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador 

som orsakas på människor och miljö begränsas. 

• Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor och miljö från följderna av 

allvarliga olyckor. 

• Lämna nödvändig information till allmänheten och till berörda organ och 

myndigheter i området. 

• Vidta åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig 

olyckshändelse. 

Copperstones interna plan för räddningsinsatser ska vara kommunicerad, aktuell och 

riskbaserad utifrån verksamhetens riskbild. 

1.2 Revidering 

Den interna planen ska revideras/uppdateras vart tredje år eller vid betydande 

förändringar som kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor (12 § 1999:381). 

Planen ska tas fram i samråd med entreprenörer, underleverantörer och kommunen/ 

Kiruna räddningstjänst1.  

Huvudansvarig för att den interna planen är uppdaterad och kommunicerad är CEO/VD 

Copperstone Viscaria AB, vilket är vidaredelegerat till KMA-ansvarig. 

Version Datum Status Författare 

1 2023-03-17 Miljötillståndprövning Terese Linder 

    

    

    

    

 

  

 
1 Krav på samverkan med den kommunala räddningstjänsten finns angivet i MSB:s föreskrifter MSBFS 2014:2 
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1.3 Kommunens plan för räddningsinsatser 

Även kommunen har krav på en plan för räddningsinsatser vid Seveso- och farliga 

verksamheter – en så kallad kommunal plan för räddningsinsats. Copperstones 

säkerhetsrapport och interna plan för räddningsinsats utgör underlag för framtagandet 

av den kommunala planen och ska delges räddningstjänsten då dessa dokument 

uppdateras. 

1.4 Myndighetskontakter 

Ansvarig person för myndighetskontakter hos Copperstone är KMA-ansvarig. 
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2 Verksamhet och risker 
Verksamheten innebär malmbrytning i dagbrott och underjordsgruva (Afry, 2023). 

Sprängningar i dagbrottet kommer troligtvis ske dagtid en till tre gånger i veckan. I 

underjordgruvan kommer sprängningar troligtvis nattetid. 

Verksamheten omfattar mottagning, förvaring och användning av sprängämnen. 

Produkterna transporteras till anläggningarna med bil. 

I projektfasen kommer det finnas 700–1 000 arbetare på plats, varav ca. 650 externa. 

I driftskedet kommer det finnas 200–300 arbetare på plats, varav 150 externa. 

2.1.1 Risker med hanterade produkter 

De största riskerna med produkterna som kommer hanteras i verksamheten är 

sprängämnen som är explosiva alternativet oxiderande (brandunderstödjande). 

2.1.2 Risker med hanteringen 

De största riskerna med hanteringen är brand i fordon, anläggning eller lager som kan 

leda till explosion. Risker finns även med de dammar som finns kopplade till 

verksamheten. 

3 Ledning och samordning 

3.1 Organisation (produktionsfas) 

3.1.1 Roller 

Nedan nämns några av de roller som kommer ingå Copperstones organisation (Afry, 

2023). 

Platschef kommer att vara ansvarig för gruvområdet i sin helhet. Platschefen 

ansvarar för att det finns ett väl fungerande arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsarbete. 

Initialt kommer VD även inneha rollen som platschef. 

Gruvchef kommer vara samordningsansvarig för dagbrottet med tillhörande 

gruvetablering. Lastning och transport av malm och gråberg i gruvorna som utförs av 

egen personal och entreprenörer samt borrning som utförs av egen personal är 

gruvchefens ansvar. Gruvchef kommer även att ansvara för leverans av sprängmedel 

och sprängning. 

Anrikningschef kommer vara samordningsansvarig för anrikningsverk med 

tillhörande anläggningar. 

Produktionsledare är en roll under gruv- respektive ansrikningschefen, vilken leder 

arbetet inom respektive område. 

KMA-ansvarig säkerställer efterlevnad av lagar, förordningar och interna 

styrdokument samt agerar rådgivande till produtionen. 

3.1.2 Dammsäkerhetsorganisation 

En organisation för dammsäkerheten kommer finnas med roller/kompetenser i enlighet 

med GruvRIDAS (2021). 
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3.2 Nödlägesorganisation 

En händelse hanteras i likhet med krishanteringens grundprinciper (MSB, 2023c). 

Ansvarsprincipen – Den som har ansvar för en verksamhet under normala 

förhållanden ska ha det också under en krissituation. 

Likhetsprincipen – Under en kris ska verksamheten, så lång som möjligt, fungera på 

liknande sätt som vid normala förhållanden. Verksamheten ska också, om det är 

möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden. 

Närhetsprincipen – En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är 

närmast berörda och ansvariga 

3.2.1 Uppstart av en intern räddningsinsats 

Samtlig personal i verksamheten har rätt att initera en intern räddningsinsats genom 

att larma internt eller externt för att hantera en nödsituation eller genom att påbörja 

skadeavhjälpande/-begränsande åtgärder. 

Det ska finnas rutiner och informationsunderlag om hur larmning ska ske. Det kommer 

även att finnas anslag med infomation om larmning på flera platser inom 

verksamhetsområdet. 

3.2.2 Samordning av räddningsinsats 

Ansvaret för samordningen av den operativa räddningsinsatsen, och därmed 

samverkan med externa räddningsresurser, är delegerat till nedanstående funktioner. 

3.2.2.1 Projektfas 

Bas-U eller annan, av byggherren, utsedd person. 

Bas-U ska vara tillgänglig så länge det pågår aktivitet på byggarbetsplatsen samt 

kunna inställa sig inom en timme vid uppkommen händelse. En ersättare ska annars 

utses (AFS 1999:3). 

3.2.2.2 Produktionsfas 

Produktionsledare för drabbat område. 

3.2.3 Krisledning 

Copperstone kommer ha en krisledningsorganisation för att hantera extra ordinära 

händelser, vilken utgörs av dess ledningsgrupp. Personer som ingår i ledningsgruppen 

är VD, miljöchef, gruvchef, geologichef. 

Beslut om att aktivera krisledningen tas av personer som ingår i ledningsgruppen. 

Sammankallande och ansvarig är den som först nås av larmet. 

Det ska finnas skriftliga instruktioner för samtliga roler i krisgruppen med tydligt 

angiven ansvarsfördelning. 
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4 Utbildning och övningar 
För Copperstones personal finns en utbildnings- och övningsplan upprättad. 

4.1 Generella utbildningar 

Ordinarie personal och entreprenörer med långtidskontrakt vid verksamheten ska 

genomgå utbildning i vilka risker som finns och hur man ska agera vid nödsituationer. 

4.2 Sprängämnen 

All personal som ska arbeta med sprängningar ska genomgå en teroretisk och en 

praktisk utbildning samt vara godkända för att få hantera explosiva ämnen.  

Personalen ska även få uppdatering och utbildning i säkerhetsfrågor inom branschen. 

4.3 Vägvisare 

Personer som kommer fungera som vägvisare för den kommunala räddningstjänsten 

ska genomgå erfoderlig utbildning för rollen. 

4.4 Krisledningsorganisation 

Krisledningsorganisationen ska genomgå regelbundna övningar. 

4.5 Dammsäkerhet 

Regelbundna utbildning och övningar kopplat till dammsäkerhet ska genomföras. 

4.6 Intern plan för räddningsinsats 

Den interna planen ska övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade 

förhållanden finns anledning till det. Detta kan ske både genom interna övningar eller 

som samverkansövningar. 

Samverkansövningar tillsammans med räddningstjänsten genomförs utifrån 

behovsstyrda intervall med övningar som anknyter till den interna planen för 

räddningsinsatser. Exempel på övningar är orienterings-, table top- och storskaliga 

övningar. 

Resultatet från samverkansövningar ska dokumenteras och utvärderas. Om 

övningarna visat på behov av att resurser och/eller rutiner inte är ändamålsriktiga ska 

förbättringar genomföras. 

4.7 Rapportering av genomföra övningar 

Genomförda övningar bör rapporteras till länsstyrelsen. 
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5 Nödlägeshantering 

5.1 Larmning 

Vid en nödsituation ska larmning ske direkt via 112. 

Följande information ska uppges: 

• Namn på inringare, telefonnummer 

• Var olyckan har hänt (adress) 
• Detaljer kring olyckan 
• Om det finns några skadade 

 

Copperstone innehar ett avtal med SOS Alarm gällande tjänsten ”särskilt objekt”, 

vilket innebär att föranmälda personer får meddelande om larmet vid händelser inom 

verksamhetsområdet. 

5.2 Angreppsväg och mottagande av externa resurser 

Viscariaområdet nås via E10 och Viscariapassagen (bro över järnväg). För att komma 

in på området finns en grind i det nordöstra delan av verksamhetsområdet. 

Copperstone kommer ha rutiner för att säkerställa att externa räddningsresurser möts 

upp vid grinden och guidas till aktuell skadeplats. 

5.3 Samverkan 

Utsedd person för samverkan med externa räddningsresurser anges i avsnitt 3.2.2. 

Samverkan sker på utsedd operativ ledningsplats, se avsnitt 5.4. 

5.4 Ledningsplatser 

Ledningsplats utgörs i första hand av krisledningsrum i anrikningsverket. Om operativ 

och strategisk/övergripande ledning behöver separeras genomförs operativ ledning 

från krisledningsrummet medan den strategisk/övergripande ledningen uförs från 

annan ledningsplats. 

5.5 Skadeplatskommunikation 

Intern kommunikation kommer i första hand ske via kommunikationsradio. Via 

systemet skickas meddelande om utrymning och eventuell övrig information. Systemet 

kommer vara försedd med överbryggning. 

Kontrollrummet i anrikningsverket kommer utgöra sambandscentral. 

Externa räddningsresurser (räddningstjänst, ambulans och polis) kommunicerar via 

kommunikationssystemet RAKEL. Detta system är begränsat avseende täckning under 

jord, och dessa aktörer kommer därför att förses med kommunikationsutrustning som 

säkerställer kommunikationen. 

5.6 Insatsstöd 

Följande insatsstöd ska finnas: 

• Övergripande insatsplan som exempelvis beskriver särskilda risker, brand- och 

släckvatten mm 
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5.7 Övervakning 

Kopplat till anrikningsverket kommer det finnas ett kontrollrum som övervakar 

anrikningen och dess tillhörande magasin/dammar. Kontrollrummet fungerar som 

sambandscentral för den interna kommunikationen. 

Kontrollrummet kommer bemannas dygnet runt. 

Eventuellt kommer även gruvans kontrollrum inkvarteras här.  

5.8 Varningssystem 

5.8.1 Internt 

Installerade larm kommer att vara kopplade till övervakad plats inom verksamheten, 

exempelvis kontrollrummet i anrikningsverket (se avsnitt 3.1.2). 

5.8.1.1 Brand- och utrymningslarm 

Byggnader på området kommer att vara försedda med utomatiskt brand- och 

utrymningslarm. Larmen ska vara utformade enligt SBF 110:8 och ska kunna aktiveras 

både automatiskt och manuellt via tryckknappar. 

Även gruvan kommer vara utrustad med brand- och utrymningslarm. 

5.8.1.2 Gaslarm 

I samband med sprängning utvecklas nitrösa gaser och kolmonoxid. Det kommer 

finnas tillång till mobila gaslarm för detektion av dessa gaser samt larm som varnar 

vid syrebrist. 

5.8.1.3 Spränglarm 

På verksamhetsområdet kommer det finnas spränglarm som ljuder innan och efter 

sprängning. Det skickas även ut sprängvarning till personalen via SMS. 

5.8.2 Externt 

5.8.2.1 VMA 

För att varna allmänheten vid en händelse kan samhällets VMA2-system nyttjas. 

VMA delas in i två kategorier – myndighetsmeddelande och varningsmeddelande 

(MSB, 2023b).  

Varningsmeddelande används vid allvarliga händelser då omedelbar risk bedöms 

föreligga för skada på liv, egendom eller i miljö. Meddelandet kan gå ut på:  

• Utomhustyfoner ”Hesa Fredrik” (används inte alltid) 

• TV 

• Radio  

• Talmeddelande till fast telefon inom det drabbade området  

• SMS till personer som är adressregistrerade eller positionerade i området  

• Krisinformation.se (webb, app och sociala medier) och 112-appen 

Vid ett varningsmeddelande bryts pågående sändning i radio för att gå ut med 

meddelandet. 

 
2 Viktigt meddelande till allmänheten 
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Myndighetsmeddelande3 används vid mindre allvarliga händelser och sänds, utan 

krav på omedelbarhet, för att förebygga och begränsa skador på liv, egendom eller i 

miljö. Meddelandet går ut på:  

• Lokalt på Sveriges Radios P4 

• Krisinformation.se (webb, app och sociala medier) och 112-appen 

Vid ett myndighetsmeddelande meddelas informationen i en naturlig paus i 

sändningen.  

Positionsbaserade sms får inte skickas ut vid myndighetsmeddelande, dock är det 

tillåtet med adressbaserade sms. 

I Kiruna kommun finns det utomhusalarmeringssystem uppsatt som täcker samhället 

(MSB, 2023a). 

 
Figur 5-1. VMA-signalen.  

Vid signal ska allmänheten stanna inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och 

lyssna på radion för mer information (MSB, 2023b). 

5.8.2.2 Varning vid dammbrott 

Kompletterande system för varning och avspärrning vid dammbrott kommer finnas. 

5.9 Ut- och inrymning (räddningskammare) 

Rutiner finns för personalen vart återsamlingsplatser finns för respektive anläggning. 

I underjordsgruvan kommer det finnas räddningskammare dit personal kan ta sig vid 

t.ex. en brand. Räddningskammaren kommer vara självförsörjande på luft och det 

kommer finnas kommunikationsmöjligheter mellan personer ovan jord och personer i 

räddningskammaren. Det kommer finnas tillgång till hjärtstartare och övrig 

förstahjälpenutrustning samt förnödenheter. 

Uppgifter om utrymningsförutsättningar, såsom om det finns människor kvar i gruvan, 

kommer lämnas till den kommunala räddningstjänsten. 

5.10 Ventilation 

Gruvan kommer att vara utrustad med ventilationssystem som kommer vara 

dimensionerat att ventilera ut spräng- och brandgaser.  

 
3 Kan även begäras av företag, inte enbart myndigheter 
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5.11 Släcksystem 

5.11.1 Släcksystem 

5.11.1.1 Byggnader 

I truckverkstaden ska oljeförrådet vara utrustat sprinklersystem (Argonite). Även här 

ska det finnas utvändig anslutning för brandvatten. I anrikningsverket ska det finnas 

motsvarande sprinklersystem för att skydda mot brand i olja i hydrauloljerum. 

5.11.1.2 Fordon 

Samtliga gruvfordon ska vara utrustad med en handbrandsläckare (pulver). Större 

lastmaskiner har även inbyggd automatisk sprinkleranläggning som även kan utlösas 

manuellt. 

Lastbil för sprängmedelshantering (inhyrd entreprenör) är försedd med automatisk 

sprinkler. 

5.11.2 Brandvatten 

Olika vattensystem inom området är sammankopplade där vattnet renas och 

återanvänds inom processen. 

Området är inte försett med kommunalt vatten och avlopp. 

Brandpostnätet är anslutet till en processvattentank, som finns placerade i anslutning 

till anrikningsverket, där ca 200 m3 är avsett för släckvatten. Påkoppling till 

brandpostnätet kommer finnas på centrala punkter nere i gruvan. 

5.12 Omhändetagande av utsläpp och släckvatten 

Den övergripande strategin är att kvarhålla och omhänderta släckvatten och utsläpp 

av miljöfarliga ämnen för att sedan omhänder ta detta. 

5.12.1 Utsläpp 

Utsläpp tas upp genom absobtionsmedel (vätskor) eller manuellt (trögflytande vätska 

eller fast ämne såsom emulsion och ANPP). Absorptionsmedel finnas placerat ute i 

anläggningen och på samtliga fordon. 

Möjlighet till utgrävning av spill för vidare sanering finns. 

5.12.2 Släckvatten 

Systemet möjliggör omhändertagande av kontaminerat släckvatten. 

5.13 Tillgänglig utrustning 

Följande utrustning finns tillgänglig på verksamhetsområdet: 

• Radiokommunikationsutrustning 

• Mobila larm, exempelvis gaslarm 

• Absobtionsmedel 

• Första hjälpen-utrustning 

• Hjärtstartare 

• Utrustning för räddning hög höjd 
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5.14 Rapporteringsskyldighet 

Alla farliga verksamheter är skyldiga att rapportera olyckor som inträffar vid 

verksamheten eller om det funnits överhängande fara för en sådan olycka (MSB, 

2023d). Syftet med en snabb och initial rapportering är för att olika myndigheter 

behöver vidta åtgärder för att skydda människors liv, hälsa och miljön. 

 

Omgående 
• Länsstyrelsen4 

• Polismyndigheten5 

• Kommunen (räddningstjänsten)6 

1. Omgående 
• MSB:s Tjänsteman i beredskap 

(TiB)7 

• Kommuen räddningstjänsten)8 
2. Därefter 

• MSB:s rapporteringsverktyg.9 

Figur 5-2. Verksamhetens rapporteringsskyldigheter enligt LSO (SFS 2003:778, 2 kap. 5§) och 
FSO (SFS 2003:789, 2 kap. 4§) (MSB, 2023d). 

 

  

 
4 Telefonnummer i interna handlingsplaner 
5 Via SOS 
6 Via SOS. Räddningstjänsten informerar i sin tur berörda inom kommunen. 
7 MSB TiB via SOS, tel. 054-150 150 
8 Via SOS. Räddningstjänsten informerar i sin tur berörda inom kommunen. 
9 https://soot.msb.se/ 
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6 Scenarier 
Kopplat till Seveso har nedanstående scenarion, med måttliga eller stora 

konsekvenser, identifierats. Dessa beskrivs i avsnitten nedan. Sannolikheten för dessa 

händelser bedöms som låg.  

Dessa skadehändelser är (Afry, 2022):  

• Brand i anrikningsverket, se avsnitt 6.1 

• Brand i stora fordon, se avsnitt 6.2 

• Brand/explosion i MEMU-truck, se avsnitt 6.3 

• Dammbrott, se avsnitt 6.4 

Vid sprängning i dagbrottet är det inte troligt att anställda eller 3:e person blir 

påverkade av en flygande sprängsten (Afry, 2023). 

6.1 Brand i anrikningsverket 

 

Brand i anrikningsverket 
Aktivitet Ansvarig 

1. Larma SOS Alarm.  

2. Varna och området.  

3. Aktivera krisledningsorganisationen.  

4. Samverka med extern hjälp (räddningstjänst, polis, 

ambulans). 

 

5. Samordna räddningsinsatsen.  

6. Informera/ge kompletterande information  

Egen personal  

Media  

Kommunen inkl. miljökontoret via TiB  

7. Hantera kontaminerat släckvatten.  

 

6.2 Brand i stora fordon 

I och med att alla transporter går på fordon så är det den enskilt största brandrisken 

(Afry, 2023). Ett fordon som brinner för sig självt och inte är i anslutning till en 

anläggning innebär inte någon hög person eller anläggningsrisk. 

I första hand säkerställs personsäkerheten och i andra hand släcks branden. 

Vid brand i större hjulfordon finns det risk för däckexplosion med stort 

påverkansområde. Riskområde i sidled är 500 meter. 
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Brand i stora fordon 
Aktivitet Ansvarig 

1. Larma SOS Alarm. 
 

2. Varna och utrym området. 
 

3. Flytta undan eventuellt explosivt material. 
 

4. Aktivera krisledningsorganisationen. 
 

5. Samverka med extern hjälp (räddningstjänst, polis, 

ambulans). 

 

6. Samordna räddningsinsatsen. 
 

7. Bedöm om släckförsök ska genomföras tillsammans med 

räddningstjänsten.  

- Vid brand under jord finns risk för sprickbildning i berget. 

- Inga släckförsök vid elfordon.  

 

8. Skjut sönder däcken. 
 

9. Informera/ge kompletterande information 
 

Egen personal 
 

Media 
 

Kommunen inkl. miljökontoret via TiB 
 

10. Hantera kontaminerat släckvatten.  

 

6.3 Brand i MEMU-truck 

Processen är utformad så att produkten uppnår sin explosiva egenskap först efter det 

att den laddats i borrhålet (Afry, 2023). På MEMU-trucken finns det två separata 

tankar. En tank innehåller emulsion, vilket är en pumpbar högviskös blandning av 

ansol och olja. Den andra tanken innehåller ANPP, vanligen benämnd som prills, vilket 

är ammoniumnitrat i fast form. Vidare finns det en tank för gasningsmedel. 

Produkterna blandas i slangändan d.v.s. direkt i samband med fyllning av borrhålet. 

Produkterna på MEMU-trucken är klassade som 5.1 oxiderande ämne. Den mixade 

produkten klassas som sprängämne.  

Tanken är utformad i aluminium, vilket innebär att den ska smälta i samband med 
brand vilken ska motverka en explosion (Afry, 2022).  
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Brand i MEMU-truck 
Aktivitet Ansvarig 

1. Larma SOS Alarm. 
 

2. Varna och utrym området. 
 

3. Flytta undan eventuellt explosivt material. 
 

4. Kyl tankbilen. 
 

5. Aktivera krisledningsorganisationen. 
 

6. Samverka med extern hjälp (räddningstjänst, polis, 

ambulans). 

 

7. Samordna räddningsinsatsen. 
 

8. Informera/ge kompletterande information 
 

Egen personal 
 

Media 
 

Kommunen inkl. miljökontoret via TiB 
 

9. Hantera kontaminerat släckvatten.  
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6.4 Dammbrott/-haveri 

Tre olika magasin kommer att finnas på verksamhetsområdet – två sandmagasin, 

varav ett är befintligt och ett är nytt, samt ett klarningsmagasin. Magasinen innesluts 

av dammar, se Figur 6-1 (VLS Systems AB, 2023). Det nya sandmagasinet innesluts 

av tre dammar: NV dammen i nordväst, Ö dammen i öster och S dammen i söder. 

Dessutom finns dammarna A–B och B–C i det befintliga sandmagasinet och B–D och 

D–E i klarningsmagasinet. 

 
Figur 6-1. Illustartion över sand- och klarningsmagasin samt de dammar som omger magasinen. 
Följande dammar finns: NV, Ö, S, A-B, B-C, B-D och D-E. 

Ett dammhaveri bedöms kunna få mycket allvarliga lokala och regionala konsekvenser 

för människors liv och hälsa, infrastruktur, viktiga samhällsfunktioner, andra 

verksamheter och miljön (VLS Systems AB, 2023). Dammhaveri i ett sandmagasin kan 

leda till att stora mängder utvinningsavfall blandat med vatten (förvätskad sand) 

frisläpps och översvämmar markområden, byggnader, vägar och järnvägar. Ingen risk 

för Kiruna stad eller andra områden än de som benämns nedan bedöms föreligga. 

Ett dammövervakningssystem kommer finnas installerat. 

6.4.1 NV dammen 

Risk för människoliv föreligger framför allt för: (TCS, 2022) 

• Dagbrotten och gruvområdet nedströms dammen 

• Järnvägen och väg E10 (kan översvämmas på en sträcka upp till ca 2 km) 

Skador på infrastruktur gäller: 

• Järnvägen och väg E10 som bedöms kunna spolas bort 

• Kraftledningen och elstolpar mellan gruvområdet och järnväg/E10 förväntas 

spolas bort 

Flodvågen når dagbrotten efter några minuter, vilket medför väldigt lite tid att varna 

arbetare i gruvan. Järnvägen och väg E10 nås av flodvågen efter i storleksordningen 
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30–60 min och Rautasälven efter dryga 2-5 timmar. Här bedöms det därför möjligt att 

hinna varna trafikanter. 

6.4.2 Östra dammen (damm Ö) 

Vid dammbrott i damm Ö finns risk för följdbrott i befintliga dammar (A-B, B–C, B–D 

och D–E) (TCS, 2022). 

Risk för människoliv föreligger framför allt för: 

• Viscarias och LKAB:s industriområden nedströms Ö-dammen och befintligt 

sand- och klarningsmagasin med hänsyn till omfattande översvämning 

• Västra järnvägen (används för persontrafik) som överströmmas utmed en lång 

sträcka 

• Östra järnvägen (används för gruvtransporter) som överströmmas utmed en 

lång sträcka 

• Följdbrott i dammen vid Norra Luossajärvi, vilket i sin tur kan leda till brott i 

den tidigare dammen, vilket i sin tur kan leda till ett inflöde i LKAB:s gruva 

med risk för personalen i gruvan 

Skador på infrastruktur gäller: 

• Järnvägen (västra och östra) bedöms båda kunna spolas bort 

• Kraftledningen och elstolparna, strax nordost om befintligt sandmagasin, som 

korsar den västra järnvägen, förväntas spolas bort 

• Risk för att utskovsdammen i norra delen av Luossajärvi risker att gå till brott 

 

Tiden för flodvågen att nå järnvägen, via befintligt sandmagasin, uppgår till ca 5-10 

min och nå Luossajärvi till ca 15 min vilket medför väldigt lite tid att varna människor 

som kan befinna sig i området. Utan vatten i sandmagasinen, medför dock en något 

mindre (ca 0,4 m lägre) överdämning i Luossajärvi, men risk för ett sekundärt brott 

vid Norra Luossajärvi bedöms föreligga. 

6.4.3 Södra dammen (damm S) 

Vid dammhaveri i damm S föreligger inga risker för människoliv eller risker för skador 

på infrastruktur (VLS Systems AB, 2023). LKAB:s sandmagasin kan påverkas men det 

saknar betydelse för varningsbehovet. 

6.4.4 Behov av varning 

Vid dammhaveri  föreligger stora behov av (intern och extern) varning, se Tabell 6-1 

(VLS Systems AB, 2023) (TCS, 2022).
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Tabell 6-1. Behov av varning vid dammbrott/-haveri (VLS Systems AB, 2023) (TCS, 2022). 

Damm Område Tid till fara Beskrivning av faran Behov av varning 

NV Friluftsleder 10–30 min  Översvämning med förvätskad anrikningssand, 
lokalt med ett djup över 5 meter. Fara för 
drunkning.  

Särskilt varningsbehov: Varna människor i eller på 
väg in i det farliga området kring friluftslederna. Det 
finns rastplatser inom området. 

NV Väg E10 20–60 min Vägen kan översvämmas på en sträcka av drygt 
2 km. Lokalt kan överströmningen överstiga 2 
meter. Fara för drunkning. 

Särskilt varningsbehov: Varna trafikanter innan de 
kör in i ett område där vägen kan vara översvämmad 
och underminerad. 

NV Järnväg mot 
Narvik 

20–60 min Järnvägen löper parallellt med E10 inom 
området, men ligger högre. Järnvägen kan 
påverkas av strömmande vatten. Fara för 
urspårning. 

Särskilt varningsbehov föreligger inte.  
Trafikverket måste däremot larmas så att det kan 
stoppa trafiken och förhindra att tåg kör in i ett 
område där spåret är översvämmat. 

NV Fritidshus vid 
Rautasälven 

3–4 tim Vattennivån i Rautasälven kan höjas med 1–2 
meter. 

Särskilt varningsbehov föreligger inte.  
Vattenståndet i älven har normalt stora variationer 
beroende på säsong och väder. Husen ligger höglänt 
och används sparsamt. Tiden till fara överstiger med 
marginal 2 timmar.  

NV Viscaria 
dagbrott och 
gruva 

6-13 min Flodvåg. Särskilt varningsbehov: Personal i dagbrott och 
gruva. 
Flodvågen når dagbrotten efter några minuter, vilket 
medför väldigt lite tid att varna arbetare i gruvan. 

Ö inkl. 
följdbrott på 
A-B/B-C/ 
C-D/D-E 

LKAB:s 
industriområde 

10–15 min Lokalt stora vattendjup och hög 
strömningshastighet nära järnvägen. Fara för 
drunkning.  
I ett senare skede finns fara för sekundärt 
dammhaveri i Luossajärvi som medför 
konsekvenser för LKAB:s gruva. 

Särskilt varningsbehov: Varna människor på västra 
delen av LKAB:s industriområde invid järnvägen.  
LKAB måste också larmas för att de ska kunna hantera 
faran för sekundära dammhaverier som kan påverka 
gruvan. 

Ö inkl. 
följdbrott på 

A-B/B-C/ 
C-D/D-E 

Järnväg mot 
Narvik och 

Kiruna 

10–15 min Järnvägen löper mellan Viscariagruvans område 
och LKAB:s industriområde. Spåret kan 

överströmmas och banvallen kan undermineras. 
Fara för urspårning. 

Särskilt varningsbehov föreligger inte.  
Trafikverket måste däremot larmas så att det kan 

stoppa trafiken och för-hindra att tåg kör in i ett 
område där spåret är översvämmat. 

Ö inkl. 
följdbrott på 
A-B/B-C/ 
C-D/D-E 

Viscaria 
industriområde 

 Flodvåg. Särskilt varningsbehov: Personal på industriområdet 
nedströms Ö dammen. 
 

S - - - Inget varningsbehov 
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Damm Område Tid till fara Beskrivning av faran Behov av varning 

A-B Se dammbrott Ö dammen, dock mindre konsekvenser. 

B-C Se dammbrott Ö dammen, dock mindre konsekvenser. 

C-D Se dammbrott Ö dammen, dock mindre konsekvenser. 

D-E Se dammbrott Ö dammen, dock mindre konsekvenser. 
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Dammbrott/-haveri 
Aktivitet Ansvarig 

1. Larma SOS Alarm. 
 

2. Aktivera VMA. Varningsbehov föreligger då det finns risk 

för dammexplosion, se Tabell 6-1. 

 

3. Varna och utrym området. 
 

4. Aktivera aktuell beredskapsplan. 
 

5. Aktivera krisledningsorganisationen. 
 

6. Samverka med extern hjälp (räddningstjänst, polis, 

ambulans). 

 

7. Samordna räddningsinsatsen. 
 

8. Informera/ge kompletterande information 
 

Egen personal 
 

Allmänheten 
 

Media 
 

Aktörer/verksamheter som riskerar att drabbas, 

såsom LKAB, Trafikverket, rennäringen, förening med 

garage/förråd vid Loussajärvis utskov mm (se Tabell 

6-1). 

 

Kommunens TiB 
 

MSB TiB 
 

9. Spärra av alt. varna trafikanter på väg E10. 
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Bilaga 1 – Innehåll i intern plan för räddningsinsats 
enligt MSBFS 2015:8 

Innehållet i den interna planen för räddningsinsats regleras i MSBFS 2015:8 

1. Namn eller befattning på de personer som har särskild befogenhet att starta 

en intern räddningsinsats, samt på de personer som har till uppgift att sköta 

samordningen av omedelbara räddningsinsatser. 

 

2. Uppgift om vem eller vilka som ansvarar för kontakten med kommunen i fråga 

om upprättandet av kommunens plan för räddningsinsatser enligt 3 kap. 6 § 

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 

 

3. För varje situation eller slag av händelse som kan förutses och som i 

verksamheten kan spela en avgörande roll för uppkomsten av en allvarlig 

kemikalieolycka, ska det finnas en redogörelse av vilka åtgärder som ska 

vidtas för att begränsa följderna av denna. Denna redogörelse ska även 

omfatta säkerhetsutrustning och övriga tillgängliga resurser. 

 

4. En redogörelse av varningssystem och de åtgärder som ska vidtas vid varning, 

samt de åtgärder i övrigt som syftar till att begränsa följderna för de personer 

som befinner sig inom verksamheten. 

 

5. En redogörelse av rutiner för alarmering till kommunens organisation för 

räddningstjänst vid en allvarlig kemikalieolycka och den information som ska 

lämnas vid alarmering. 

 

6. En redogörelse av rutiner för samverkan med kommunens organisation för 

räddningstjänst vid en olycka, innefattande rutiner för hur stöd ska lämnas vid 

insatser utanför verksamheten. 

 

7. En redogörelse av hur personalen utbildas och övas och, i förekommande fall, 

hur samövning med kommunens organisation för räddningstjänst genomförs. 

 

 


