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Sammanfattning 

En brand i en gruva skiljer sig åt jämfört med en brand i en byggnad. Vid brand i en 

undermarksanläggning uppstår ett omedelbart hot mot de människor som vistas där. Vid en 

gruvbrand påverkar faktorer såsom sikt, obefintligt dagsljusinsläpp och begränsade 

utrymningsmöjligheter. Händelserna vid en brand kan också orsaka kostsamma driftstopp i 

gruvproduktionen. Det finns även en tydlig skillnad i problematik vid räddningsinsatser. Vid en 

gruvbrand måste räddningstjänsten exempelvis beakta långa inträngningsvägar, begränsade 

ventilationsmöjligheter, risken för ras och osäker brandvattenförsörjning. Under de senaste tio åren 

har det inträffat i snitt 70 bränder per år i svenska gruvor, varav cirka hälften varit fordonsrelaterade. 

Idag installeras därför släcksystem i gruvfordon i syfte att försöka minimera den typen av bränder.  

 

För att kartlägga användandet och erfarenheterna av fordonssläcksystem samt undersöka vilka 

framtida behov som finns gällande gruvfordons släcksystem och regelverken inom ämnesområdet 

genomfördes denna förstudie i samråd med RISE. 

 

Förstudien baseras på semi-strukturerade intervjuer med respondenter som valts ut utifrån deras 

kunskap inom bränder i underjordsgruvor och släcksystem. Även statistik från Gruvindustrins 

arbetsmiljökommitté gällande bränder i gruvfordon sammanställdes och studerades. 

 

I intervjustudien framgår det att effektiviteten på dagens släcksystem är montörsberoende och att 

det finns anledning till att konkretisera regelverken och specificera hur släcksystemen bör 

optimeras. Studien pekar på att effektiviteten hos släcksystem bland annat påverkas av luftflöden, 

mekanisk påverkan och bristfällig skötsel av systemen. Flera respondenter poängterar även att 

mängden släckmedelsvätska som används i dagens system måste verifieras gentemot respektive 

gruvfordons riskprofil. Det finns också en tydlig problematik i verkställandet och noggrannheten 

av kontroll och underhåll av släcksystemen och respondenterna är eniga om att en förbättring är 

nödvändig. 

 

Studien visar att ett av de regelverk som tillämpas för släcksystem på fordon i gruvor i Sverige, 

SBF 127:16, inte beaktar problematiken med bränder i undermarksanläggningar. Det framgår även 

att de provningarna som genomförs på släcksystem delvis är baserade på information ifrån tidigt 

90-tal. Vid verkställande av framtida regelverk bör större hänsyn tas till gruvindustrins specifika 

behov. År 2018 finns det även en osäkerhet kring fordonssläcksystemens prestanda. Gruvindustrin 
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önskar släcksystem med tillhörande regelverk som är optimerade efter deras behov gällande fordon 

och miljö.  

 

Nyckelord: Släcksystem, Gruvsäkerhet, Gruvfordon, Tunga fordon, SBF 127, GRAMKO 
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Abstract 

There are differences between a fire in a mine and a fire in an ordinary building. In the event of 

a fire in an underground facility, an immediate threat arises to the people working there. In the 

event of a mine fire, there is influencing factors such as visibility, non-existing daylight penetration 

and limited evacuation opportunities. In such an event, the consequences will be costly due to 

downtime in the mining operation. In addition to this increased difficulty in rescue operations has 

to be factored in. For example, Rescue Services need to consider long routes of entry, limited 

ventilation possibilities, the risk of cave-ins, and uncertain water supply. In the past 10 years, an 

average of 70 fires per year have occurred in Swedish mines, of which more than half were vehicle-

related. In an attempt to minimize these types of fires, fire suppression systems are installed in 

mining vehicles.  

 

This pilot study was carried out in cooperation with RISE to identify the usage and experience of 

vehicle fire suppression systems. The purpose of the study was also to examine the future needs 

regarding mining vehicle’s fire suppression systems.  

 

The study is based on semi-structured interviews with respondents selected, based on their 

knowledge of fires in underground mines, and fire suppression systems. Statistics from the Mining 

Industry Environmental Committee (GRAMKO) on fires in mining vehicles were also compiled 

and studied. 

 

The study shows that the efficiency of today's fire suppression systems are dependent on fitters, 

and that there is reason to concretize regulations, and specify how fire suppression systems should 

be optimized. The study indicates that the efficiency of fire suppression systems are, among other 

things, affected by air flow, mechanical wear and inadequate maintenance of the systems. Several 

respondents also point out that the amount of extinguishing fluids used in today's system, must be 

verified against the particular vehicle risk profile. There is also a distinct issue with the 

implementation and accuracy of the control and maintenance of fire suppression systems and the 

respondents agree that an improvement is necessary.  

 

The study shows that one of the regulations that is applied on fire suppression systems on mining 

vehicles in Sweden, the SBF 127:16, does not take the problem of fires in underground facilities 

into account. It is also apparent that the tests carried out on fire suppression systems are partly 
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based on data from the early 90’s. When implementing future regulatory frameworks, greater 

consideration should be given to the specific needs of today’s mining industry. In 2018 there is 

also an uncertainty about the fire suppression systems performance. The mining industry seeks fire 

suppression systems with related regulations, that are optimized according to their needs regarding 

vehicles and environment.  

 

Key words: Fire suppression system, Safety in mining, Mining vehicles, Heavy vehicles, SBF 127, 

GRAMKO 
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Nomenklatur   

Allmänt råd 

Ett allmänt råd är en generell rekommendation om hur en lag, en förordning eller en föreskrift 

bör eller kan tillämpas. Ett allmänt råd är inte bindande (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap [MSB], 2010). 

 

Detektor 

Känselorgan som i övervakat utrymme reagerar på otillåten förändring i miljön, bland annat 

värmedetektor (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16). En detektors syfte är att aktivera exempelvis 

ett automatiskt släcksystem eller ett brandlarm vid upptäckt av brand (Brandskyddsföreningen, 

u.å.). 

 

Dysa 

Ett typ av munstycke som används för att kontrollera flöde, tryck, hastighet och riktning för vätska 

eller gas (Filipstads Svets och Montage, 2016).   

 

Föreskrifter 

En föreskrift är en regel som är tvingande, men även generellt gällande. Myndigheter får inom 

definierade områden besluta om en föreskrift (MSB, 2010). 

 

Förordning 

En förordning är underordnad en lag och beslutas av regeringen (MSB, 2010). 

 

Lag 

En lag är en regel som ett land måste följa. Lagen beslutas av riksdagen (MSB, 2010). 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

En statlig myndighet som har i uppgift att utveckla samhällets förmåga att hantera och förebygga 

kriser och olyckor. Arbetet sker tillsammans med myndigheter, organisationer, kommuner och 

landsting (MSB, u.å.-b). 
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Regel 

En regel är en samlad beteckning för en lag, en förordning, en föreskrift och ett allmänt råd (MSB, 

2010).  

 

Räddningskammare 

Ett stationärt eller mobilt utrymme där personer kan vistas och vara säkra under ett helt 

brandförlopp. I gruvor kan räddningskammare användas som ett komplement för utrymning. 

Räddningskammaren bör vara inredd och rustad för att ett föreskrivet antal personer ska klara sig 

där under minst åtta timmar (GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand, 2016b). 

 

Summer   

En elektronisk larmtuta som sitter installerad i fordon enligt S. Bäckman (personlig 

kommunikation, 3 september 2018).
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1 Inledning   

Kapitlet inleder med en beskrivning av arbetets bakgrund, syfte samt frågeställningar. Därefter 

behandlas avgränsningar och ansvarsuppdelning av arbetet. Kapitlet avslutas med läsanvisningar för 

respektive delkapitel för att underlätta vidare läsning.    

 

1.1 Bakgrund   

I Sverige har mineral brutits i över 1000 år och ända sedan medeltiden har Sverige varit en 

gruvnation. Som mest fanns det under 1900-talet över 250 gruvor och gruvfält (Sveriges 

Geologiska Undersökning [SGU], 2016). 

 

Enlig SveMin (u.å.-a) är Sverige en av Europas främsta gruvnäringar och år 2014 producerades 81 

miljoner ton malm i svenska gruvor och år 2016 omsattes ungefär 30 miljarder kronor (SGU, 

2016). Gruvorna står tillsammans för ungefär 40 000 arbetstillfällen och därtill står svenska 

verkstadsbolag för nästan två tredjedelar av all världens underjordsutrustning. Idag finns det 16 

aktiva gruvor i Sverige (Bergsstaten u.å.-a).  

 

Medeltalet för bränder i svenska gruvor de senaste 10 åren är ungefär 70 bränder per år, enligt 

GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand (2016a). Enligt M. Kumm (personlig kommunikation 28 

november 2018) skiljer sig en brand i en gruva eller annan undermarksanläggning från en brand i 

en byggnad. Begränsade utrymningsmöjligheter, långa inträngningsvägar och osäker 

brandvattenförsörjning är några av de faktorer som är problematiska. 

 

Gruvor är i dagsläget beroende av drift med tunga fordon. Enligt S. Bäckman (personlig 

kommunikation, 3 september 2018) ingår en uppsjö av olika slags tunga fordon i en 

gruvproduktion. Exempelvis så kallade Load Haul Dump-maskiner, bergtruckar, borriggar och 

hjullastare för att nämna några. 

 

En fordonsbrand kan enligt Fogmaker (2016) leda till en snabb och katastrofal serie av händelser 

på grund av de vanligtvis stora mängderna diesel och hydraulolja som arbetar under höga tryck. 

Gruvverksamhet är ur ett ekonomiskt perspektiv känslig för oförutsedda driftstopp, vilket en brand 

i ett fordon kan medföra.  
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M. Kumm (personlig kommunikation, 19 november 2018) förklarar att den rökutveckling som 

bildas vid brand i ett tungt fordon även innebär ett betydande hot mot de människor som arbetar 

i gruvan. Det finns därför ett stort intresse i att minimera antalet stora bränder för att skydda både 

människor och egendom. För att minimera riskerna för stora fordonsbränder installeras idag 

släcksystem på tunga fordon som används i gruvor menar Kumm. 

 

Projektidén gällande förstudie om sprinkler i gruvfordon, inom vilken detta examensarbete utgör 

en del, har initierats av GRAMKO – Gruvindustrins arbetsmiljökommitté, AG Brand. 

Bakgrunden till projektet är en uppfattning om att sprinkler i motorutrymmen i gruvfordon inte 

alltid förmår att effektivt begränsa eller släcka en brand. För att utreda om behov finns för en ny 

eller förändrad standard för fordonssprinkler har en inventering och en behovsanalys genomförts 

som sedan ska ligga till grund för Research Institutes of Sweden (RISE) vidare arbete med 

standardförslaget, om behov för detta föreligger.  

 

1.2 Syfte   

Detta examensarbete syftar till att kartlägga och identifiera styrkor och svagheter i användandet av 

släcksystem i tunga gruvfordon samt se till vilka framtida behov som finns. Syftet är även att 

undersöka huruvida det finns ett behov av ett separat regelverk anpassat för släcksystem i tunga 

gruvfordon.  

1.2.1 Frågeställningar   

För att uppfylla syftet ställdes följande frågor för att belysa och ge en grund för fortsatt arbete inom 

ämnesområdet.  

• Hur utformas och anpassas detektions- och släcksystem på tunga fordon i gruvor 2018?  

• Vilka brister finns i släcksystemen 2018?  

• Hur vill gruvindustrin att detektions- och släcksystemen utformas och anpassas för tunga 

fordon i gruvor i framtiden?   

• Finns det belägg för att skriva en ny standard gällande släcksystem för tunga fordon i 

gruvor?   
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1.3 Avgränsningar   

Examensarbetet avgränsades till att studera bränder i tunga gruvfordon samt deras detektions- och 

släcksystem. Med tunga gruvfordon menas fordon och maskiner som väger 3,5 ton eller mer. 

Arbetet begränsades till tunga gruvfordon som är verksamma inom ett urval av den svenska 

gruvindustrin (Boliden AB och LKAB). Ingen avgränsning gjordes angående drivmedlen på 

fordonen och endast information om de delar i ett fordon eller i en maskin där brand kan uppstå 

beskrevs mer djupgående. De krav och lagar som tas upp är endast de som är relevanta för projektet. 

Internationella standarder togs upp av respondenterna, men studerades inte djupare. Valet att inte 

studierna internationella standarder kan till viss del ha påverkat studiens användbarhet. Dessa 

avgränsningar gjordes utefter rapportens karaktär med avseende på längd och innehåll. 

 

1.4 Uppdelning av arbete   

Arbetsfördelningen av examensarbetet var fördelad enligt tabell 1.  

Tabell 1. Arbetsfördelning av examensarbete. 

Avsnitt Författare 

Förord Ohlsson 

Sammanfattning Schweitzer 

Abstract Ohlsson 

1. Inledning Ohlsson och Schweitzer 
2. Metod Ohlsson 
3. Teori Ohlsson och Schweitzer 

4. Empiri  Ohlsson och Schweitzer 

Statistisk sammanställning Schweitzer 

Intervjuer  

Björkman Björn, Brandskyddsföreningen Schweitzer 

Bäckman Samuel, Boliden Schweitzer 

Haarala Daniel, Räddningstjänsten Skellefteå  Ohlsson 

Hallman Niklas, Aptum Ohlsson 

Hansson Ronnie, LKAB Schweitzer 

Henriksson Ronny, Räddningstjänsten LKAB Ohlsson 

Johansson Joakim, Dafo Schweitzer 

Lindmark Marcus, LKAB Schweitzer 

Lindström Kristian, Siveb Oy AB Ohlsson 

Sälgfors Hanna, Räddningstjänsten Kiruna  Ohlsson 

Utterström Lars, Fogmaker Ohlsson 

5. Analys och diskussion Ohlsson och Schweitzer 

6. Slutsatser Schweitzer 

7. Referenser Ohlsson och Schweitzer 
Bilaga 1 - Respondenter Ohlsson 
Bilaga 2 - Informationsbrev Schweitzer 

Bilaga 3 - Intervjufrågor Ohlsson och Schweitzer 
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1.5 Disposition   

Kapitel 1 Inledning   

I inledningen presenteras studiens bakgrund och syfte. Frågeställningarna redogörs och 

avgränsningarna motiveras.   

 

Kapitel 2 Metod   

Metodkapitlet beskriver de tillvägagångssätt som har använts för att uppnå studiens syfte. Dessa 

tillvägagångssätt motiveras och studiens källmaterial diskuteras.  

 

Kapitel 3 Teori   

Kapitlet tar upp redan känd information inom ämnesområdet om de släcksystem som används i 

tunga fordon i gruvor idag. Bakgrund till de olika gruvorna presenteras för att få en större förståelse 

för dagens problem. Grundläggande kunskaper om de gällande regelverken som rör släcksystemen 

i fordonen tas också upp. 

 

Kapitel 4 Empiri 

Kapitlet redovisar den information som framkom genom intervjuer, samt den sammanställda 

statistiken ifrån GRAMKO.   

 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

I kapitlet redovisas en tolkning av empirin och en analys av det insamlade materialet. Diskussioner 

utifrån författarnas egna tolkningar och åsikter presenteras. Även förslag på vidare studier ges samt 

att denna studiens tillförlitlighet diskuteras.   

 

Kapitel 6 Slutsats   

Kapitlet sammanfattar studiens resultat och redogör slutsatserna.   
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1.6 Läsanvisningar   

The American Psychological Association, APA, är det referenssystem som har tillämpats.   

 

Tunga fordon är ett begrepp som används genom hela studien. Transportstyrelsen (u.å.) definierar 

tunga fordon som fordon med en vikt över 3,5 ton. Med tunga fordon menas här därmed fordon 

och maskiner som väger över 3,5 ton.   

 

Till föreskrifterna i Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) finns det allmänna råd och tillämpningar. 

Allmänna råden är inte tvingande och har inte samma juridiska status som föreskrifter har, de är 

till för att förtydliga den lag som finns. Citaten tagna från Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) är 

lagkrav, medan den tillhörande texten är allmänna råd.   

 

Brandorsakerna från rapporten av Rickard Hansen (2013), är grundad på bränder som skedde 

mellan åren 1988 till 2010. Det bör tas i beaktning att fordonen kan ha utvecklats sedan den tiden.  

 

Med benämningen GRAMKO:s regelverk menas Brandskydd i Gruv- och Berganläggningar – 

Samlade råd och anvisningar. 

 

RISE är statens samlade industriforskningsinstitut och består av hela eller delar av tidigare Sveriges 

tekniska forskningsinstitut (SP), Swedish Institute of Computer Science (SICS), Swerea och 

Innventia. RISE bildades 1 januari 2017 i syfte att stärka den svenska institutssektorn och stödja 

svenskt samhälle och näringsliv med innovation, utveckling och behovsstyrd forskning (M. 

Kumm, personlig kommunikation, 28 november 2018). 

 

M. Kumm (personlig kommunikation, 28 november 2018) förklarar att RISE Safety, som ingår i 

divisionen Safety och Transport, driver kompetensplattformen TUSC tillsammans med 

Trafikverket, Svensk Kärnbränslehantering och Fortifikationsverket. Diskussioner förs med andra 

myndigheter och organisationer med intresse av brandsäkerhet i tunnlar och 

undermarksanläggningar om framtida medverkan. 
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2 Metod   

Avsikten med kapitlet är att förtydliga vilket tillvägagångssätt som har använts och hur information 

om problemområdet har insamlats. Tillförlitlighet för den valda metoden samt källkritik 

redogörs.   

 

2.1 Metodval   

För att identifiera problematiken som finns med tunga gruvfordons släcksystem inleddes arbetet 

med att studera litteratur inom ämnesområdet. Den inledande litteraturstudien resulterade i den 

teoridel som redovisas under kapitel 3. Därefter hölls semi-strukturerade intervjuer via Skype med 

personer med kunskap inom ämnesområdet, vilka sammanställdes under arbetets empiriska del, se 

kapitel 4. Litteraturstudien genomfördes innan intervjuerna, för att ha kunskapen att förbereda 

intervjufrågor och även för att kunna ställa följdfrågor. Samtliga respondenter fick möjlighet att 

förtydliga och/eller komplettera uppgifterna de lämnat under intervjutillfället.   

 

Björklund och Paulsson (2012) skriver att en kvalitativ studie är en typ av undersökning vars syfte 

är att ge en djupare förståelse för en specifik situation eller ett specifikt problem. Då detta 

examensarbete syftar till att skapa en större förståelse för problematiken med släcksystem på tunga 

fordon i gruvmiljöer bedöms studien som genomfördes vara kvalitativ. En explorativ studie är en 

undersökande studie som används för att skapa en grundläggande förståelse för problemområdet 

då det inte finns mycket forskning inom ramen för det valda området (Björklund & Paulsson, 

2012). Arbetet bedöms således även vara av explorativ karaktär då ämnesområdet kan anses vara 

relativt outforskat.   

 

Brinkmann och Kvale (2009) bedömer att kunskap produceras i ett samspel mellan intervjuaren 

och respondenten, där själva produktionen av data av den kvalitativa intervjun bygger på 

intervjuarens kunskap om ämnet. Kunskapen krävs för att kunna ställa följdfrågor. Innan intervju 

kan ske förklarar författarna att förberedelser bör genomföras. Först bör syftet klargöras, sedan bör 

förkunskap undersökas och sist bör kunskap om olika intervju- och analystekniker införskaffas. 

Därefter görs val av dessa tekniker.   

 

Intervjuer kan utföras antingen via telefon, e-post eller med personlig kommunikation. Semi-

strukturerade intervjuer är enligt Björklund och Paulsson (2012) när det är bestämda 

ämnesområden och frågeställningar, men att frågorna även kan formuleras utefter respondentens 
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svar eller reaktion. När alla frågor är bestämda på förhand och tas upp i en bestämd ordning kallas 

det strukturerad intervju. Motsatsen till detta är ostrukturerad intervju där intervjuerna sker som 

ett samtal och frågorna uppkommer efterhand, förklarar författarna. Intervjuerna i studien 

genomfördes via Skype och var semi-strukturerade.   

 

Svenska Akademiens ordböcker (2015a) skriver att validitet är “ett tests förmåga att mäta det som 

det är avsett att mäta”. Brinkmann och Kvale (2009) beskriver hur omformuleringar av frågorna 

kan inverka på resultatet. Validiteten av ett svar kan äventyras om en fråga är alltför ledande, men 

medvetet ledande frågor är en nödvändig del. Därmed beror validiteten, i ledande frågor, istället 

på undersökningens ämne och syfte.  

 

Svenska Akademiens ordböcker (2009) skriver att reliabilitet är “pålitlighet hos uppmätta värden i 

ett experiment, vilket bekräftas genom att detta kan upprepas med likartat resultat”. Enligt 

Brinkmann och Kvale (2009) kan reliabiliteten ibland ökas när frågorna är ledande, när de ledande 

frågorna ställs för att pröva tillförlitligheten i svaret av respondenten, samt för att verifiera 

respondentens tolkning.   

 

Meningskoncentrering är en teknik Brinkmann och Kvale (2009) tar upp, vilken betyder att långa 

uttalanden pressas samman till kortare formuleringar med huvudinnebörden i färre ord. Denna 

metod användes för att redovisa studiens resultat.  

2.1.1 Problemidentifiering   

I Lag om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) står det att:    

 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 

annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 

för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.   

 

Underjordsgruvor är i dagsläget beroende av drift med tunga fordon. Enligt S. Bäckman (personlig 

kommunikation, 3 september 2018) ingår en uppsjö av olika slags tunga fordon i gruvproduktion. 

Exempelvis så kallade Load Haul Dump-maskiner, bergtruckar, borriggar och hjullastare.  

 

De senaste 10 åren har medelvärdet på antalet bränder i svenska gruvor legat på ca 70 bränder per 

år. År 2016 var strax över hälften, 55 %, av bränderna fordonsrelaterade och gruvindustrin 
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upplevde svårigheter med att fastställa hur effektiva fordonssläcksystemen var. De identifierade 

även att i majoriteten av fordonsbränderna har externa släckredskap såsom handbrandsläckare och 

räddningstjänstens släckfordon brukats. (GRAMKO, 2016a).     

 

Enligt Hansen (2010) är inandning av rök och dålig sikt de huvudsakliga riskerna förknippade med 

brand för människor som vistas i gruvor. Hansen berättar även att kostnaden för ett 

produktionsbortfall långt överstiger kostnaderna för skadad egendom.  

 

I anläggningar under mark ställs det höga krav på räddningstjänstens förmåga. M. Kumm (2013) 

förklarar att mycket av den utrustning och kunskap som är tillräcklig vid bränder ovan mark inte 

räcker till för att klara en gruvbrand. Vid en räddningsinsats kan räddningstjänsten välja att bekämpa 

eller inte bekämpa branden. Vid komplexa anläggningar kan det ibland inte vara möjligt att försöka 

släcka branden på grund av de omständigheter som råder. Risken för brandspridning finns förvisso 

inte eftersom bergväggarna är obrännbara, men det finns många andra risker och svårigheter med 

en insats. För hög kroppstemperatur på grund av det hårda arbetet och de långa sträckorna, 

luftstopp och desorientering är några av de dominerande riskerna som Kumm beskriver.  

 

Den nuvarande situationen gällande fordonsbränder och osäkerheten i fordonssläcksystem i 

kombination med riskerna i undermarksanläggningar visar på en tydlig problembild inom 

ämnesområdet.  

 

2.2 Datainsamling   

Insamling av information har främst skett genom litteraturstudier och intervjuer med personer som 

besitter kunskap inom ämnesområdet.   

2.2.1 Litteraturstudie   

En omfattande litteraturstudie utfördes initialt där syftet var att kartlägga och utforska information 

inom problemområdet. Studien bestod till stor del av att finna mer information om de släcksystem 

som används i tunga gruvfordon i svenska gruvor idag. Även regelverk gällande de krav som ställs 

på fordonsläcksystemen studerades då dessa togs i beaktning vid sammanställning av studiens 

resultat.   

2.2.2 Intervjuer   

Studiens resultat baseras till stor del på intervjuer. Nedan följer en beskrivning av 

tillvägagångssättet. 
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2.2.2.1 Intervjumetodik   

Intervjumetoden som valdes var semi-strukturerad intervju. Detta för att ge möjlighet för 

följdfrågor som kunde uppkomma under själva intervjutillfället. Två olika typer av frågor användes, 

de som var allmänna och gjorda för att flera olika respondenter skulle kunna svara på dem och 

sedan var det de frågor som var riktade till de personerna som hade ungefär samma arbetsområde. 

Detta för att få så mycket information som möjligt.   

 

2.2.2.2 Val av respondenter  

Respondenterna valdes utifrån deras kunskap inom ämnesområdet. Respondenterna är olika 

personer som på något vis har koppling eller kunskap om detektions- och släcksystem som används 

i gruvor, befintliga regelverk, fordonsbränder som inträffat i gruvor eller gruvverksamhet. Då det 

inte är så många som besitter denna kunskap är antalet respondenter relativt få. Respondenterna 

och deras respektive arbetsuppgifter redovisas i Bilaga 1.   

 

Respondenterna kontaktades först via telefon. Därefter bokades ett intervjutillfälle via mail, där 

även ett informationsbrev och de förutbestämda frågorna bifogades. Från att respondenterna 

erhållit frågorna lades en tidsbuffert på ett par dagar in innan intervjun för att ge dem tid till att 

förbereda sig och även ställa eventuella frågor. Se Bilaga 2 för informationsbrev och Bilaga 3 för 

intervjufrågor.  

 

2.2.2.3 Genomförande av intervju   

Inledningsvis startade intervjun med en genomgång av intervjuplanen, där syftet och fokusområdet 

för intervjun informerades. Respondenten fick även tillfälle att ställa frågor.  

 

Respondenten presenterade sig och sin yrkeskunskap. Därefter påbörjades intervjun med de 

frågorna som ramade in ämnesområdet för intervjun, för att sedan ställa de frågor som var specifika 

för respondentens arbetsområde. Även frågor inriktade mot respondenternas erfarenheter ställdes. 

Se Bilaga 3 för intervjufrågorna.   

 

2.2.2.4 Bearbetning   

För att kunna få fram all information till resultatet intervjuades personer under arbetets gång.  

Intervjuerna som genomfördes med representanter från Boliden AB och LKAB behandlade frågor 

rörande vilka typer av maskiner och släcksystem respektive företag använder sig av idag och vad 

som kan göras för att förbättra de nu gällande kraven. Andra intervjufrågor riktade sig mot företag 
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som säljer släcksystem till fordon såsom Dafo och Fogmaker och även mot ett företag som monterar 

släcksystemen - Aptum. Flera specifika frågor ställdes till de företag som påverkat kraven som ställs 

på släcksystemen - Brandskyddsföreningen och GRAMKO. Andra personer som var av intresse 

tack vare deras erfarenheter, fick även de specifika frågor. Även de räddningstjänster som kommer 

i mest kontakt med gruvorna fick specifika frågor för att förstå hur de samarbetar med 

gruvindustrin och förstå vilka svårigheter räddningstjänsten står inför vid fordonsbränder i 

gruvor.   

2.2.3 Statistik   

Under flera år har det förts statistik över bränder i tunga fordon i svenska gruvor. Statistik mellan 

år 2006 och år 2016 som bearbetats i studien har erhållits från GRAMKO. Statistiken för år 2013 

är exkluderad då den inte har sammanställts. Vid uppförandet av denna rapport var statistiken för 

år 2017 ej färdigställd så även den är exkluderad från arbetets sammanställning.     

 

2.3 Källkritik   

Eftersom alla respondenter har någon anknytning till släcksystemen och därmed har god kännedom 

om problematiken med dem, anses valet av respondenter vara lämpligt för arbetet.  

 

Tillförlitligheten på de källor som använts anses vara fullgod. Detta eftersom litteraturen som har 

använts till största del kommer ifrån myndigheter och andra organisationer, som är särskilt inriktade 

på detta ämne.   

 

Enskilda respondenters eventuella egenvinnande agenda av informationsöverföring har noga 

beaktats i arbetet och bedöms inte ha påverkat trovärdigheten av studiens resultat i någon större 

utsträckning. Respondenternas svar granskades kritiskt och jämfördes mot den litteraturstudie som 

genomförts.   

2.3.1 Studiens tillförlitlighet   

Enligt Björklund och Paulsson (2012) stärks tillförlitligheten hos studien om kontrollfrågor används 

vid intervjuer. Reliabiliteten beror enligt Brinkmann och Kvale (2009) på huruvida 

respondenterna hade gett samma svar vid ett senare tillfälle eller med en annan intervjuare.  

 

Validiteten i arbetets metod bedöms vara acceptabel då valt tillvägagångssätt får anses vara lämplig 

för aktuella frågeställningar. 
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Reliabiliteten hos studien kan anses vara adekvat då intervjuer genomförts med flera olika 

respondenter som representerat olika branschaktiva företag. Respondenterna har i stor utsträckning 

varit vad som anses vara företagets expert inom problemområdet. Dock måste viss beaktning tas 

att det är respondenternas egen uppfattning som framkommit vilket inte direkt behöver spegla hur 

verkligheten ser ut.   

 

Samtliga respondenter fick möjlighet att korrigera och/eller förtydliga sina uppgifter via mail efter 

att enskilda intervjuer sammanställts. Därmed bedöms reliabiliteten i arbetet vara god.  

 

Objektiviteten i arbetet bedöms vara tillräcklig eftersom intervjufrågorna utformades så neutrala 

som möjligt. Samtliga frågor som ställdes till respondenterna bearbetades så att de inte skulle vara 

ledande eller på annat vis ge upphov till minskad objektivitet.  
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3 Teori  

I detta kapitel presenteras redan publicerade rapporter, studier och undersökningar inom 

problemområdet. I kapitlet redovisas även de standarder, lagar och riktlinjer som gällde året för 

uppförandet av denna rapport.  

 

3.1 Gruvdrift i Sverige  

Den svenska gruvindustrin omsatte 30 miljarder kronor år 2016. (Sveriges geologiska 

undersökning [SGU], 2017). Enligt SveMin (u.å.) står Sverige för 91% av den järnmalm som 

produceras i Europa och tillsammans med den svenska stålindustrin står gruvnäringen för ca 10% 

av Sveriges bruttoexport. 

 

År 2018 fanns det totalt 16 aktiva gruvor som bedriver produktion i Sverige. Från Vram-gruvan i 

Skåne till Kiirunavaara järngruva i Norrbotten. I figur 1 beskrivs vad respektive gruva behandlar 

för material. Med basmetaller menas koppar, tenn, bly och zink (Svenska Akademiens ordböcker, 

2015b). Med industrimineral menas mineraler eller bergarter med ekonomiskt värde såsom 

kalksten, grafit och skiffer (SGU, u.å.).  

  
Figur 1. Karta över Sverige med markering för gruvornas placering (Bergsstaten, u.å.-b). 
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I Sverige finns totalt åtta underjordsgruvor i drift, samt en gruva som både bedriver brytning i 

dagbrott och underjordsgruva. Flera av de gruvor som är underjordsgruvor idag har tidigare varit 

dagbrott (SGU, 2016). Enligt Nationalencyklopedin (NE, u.å.) är dagbrott en typ av gruva där 

brytningen sker från markytan. Dagbrotten uppgår till ett djup av 200–300 meter. När brytningen 

sker på en djupare nivå övergår gruvdriften i underjordsgruvor.   

 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) är ett av Sveriges äldsta statliga industriföretag. LKAB står 

för 78 procent av järnmalmsbrytningen inom Europa och är en internationell högteknologisk 

gruv- och mineralkoncern. (LKAB, 2018) Brytningen av LKAB:s malm sker på över en kilometers 

djup och det krävs därför hög säkerhet i gruvdriften. (LKAB, 2017)  

 

Boliden är ett högteknologiskt metallföretag som transporterar metaller över hela Europa. I 

huvudsak består Bolidens produkter av kopparkatoder, guldtackor, silvergranuler, zinktackor och 

blytackor, men även produkter som svavelsyra och järnsand produceras. Boliden har både 

underjordsgruvor och dagbrott: Aitik i Gällivare, Bolidenområdet i Skellefteå och Garpenberg i 

Hedemora, samt flertalet gruvor i både Finland och Irland (Boliden, u.å.-a). 

 

3.2 Brand i gruva 

Det krävs syre, värme och bränsle för att en brand ska uppstå. Figur 2 illustrerar detta genom vad 

som kallas brandtriangeln. Skulle en av dessa tre komponenter tas bort skulle elden slockna och 

ingen ny brand skulle kunna uppstå (Government of Western Australia, u.å.). 

 

  

Figur 2 - Brandtriangelns tre grenar - syre, värme och bränsle (Fogmaker, u.å.). 

Karlsson och Quintiere (1999) beskriver att när ett föremål brinner avger det en viss mängd 

energi per tidsenhet – heat release rate, HRR [kJ/s]. Vidare förklarar författarna att olika typer 

av föremål ger ifrån sig olika mängd energi vid en brand. Exempelvis avger en pölbrand 

bestående av 1 m2 bensin 2.5 MW. Detta kan exempelvis jämföras med en brand i en 

papperskorg som avger 100 kW. Pölbränder definieras av att en brännbar vätska läckt ut eller på 
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annat vis hamnat utanför sin behållare. Enligt Hansen (2011) beror en pölbrands 

värmeutveckling bland annat på pölens diameter, dess djup och ämnets fysikaliska egenskaper. 

 

Hydrauliska vätskor används enligt Hansen (2011) i stora mängder i gruvor, till exempel i 

borriggar, krossar, lastare etc. En trycksatt hydraulisk vätska som antänds leder till en spraybrand. 

Spraybränder kännetecknas av en hastig utveckling samt av en hög och stabil heat release rate. 

Hansen (2011) skriver att det även finns ett stort antal elektriska kablar  

i underjordiska gruvor. Beroende på isolering, orientering, ventilationshastigheten och mängden 

kablar kan en kabelbrand i en underjordisk gruva vara allvarlig och orsaka omfattande 

rökspridning. 

     

Enligt Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) är brandbelastning sådant som kan bidra till att en brand 

sprids eller att den ökar och “på arbetsställen under jord ska brandbelastningen vara så låg som 

möjligt...” (32 §). Enligt Hansen (2011) har inte miljön i metallgruvor någon hög brandbelastning 

mer än tillfälligt eller i särskilda områden där fordon och liknande befinner sig. Även om det bara 

finns ett begränsat antal ställen i en gruva med brandfarliga föremål, kan dessa objekt ha högt 

energiinnehåll. Det blir väldigt problematiskt för gruvans personal och räddningstjänsten vid större 

pölbränder och bränder i tunga fordon, beskriver Hansen. Detta då dessa objekt kan få en HRR 

på tiotals megawatt. 

 

En medelstor lastbil innehåller ca 5 ton brännbart material, vilket gör att en fordonsbrand kan vara 

förödande under jord. Brandförebyggande underhåll bör ske regelbundet på alla fordon och det är 

även ett bra tillfälle att kontrollera brandskyddsutrustningen då (Berg- och gruvarbete, AFS 

2010:1):  

 

“Under jord ska sådana åtgärder vara vidtagna att bränder kan bekämpas snabbt och 

effektivt och så att spridning av brandgaser effektivt förebyggs eller kontrolleras. 

Brandbekämpningsutrustning, inklusive handbrandsläckare, ska finnas på 

motordrivna fordon och maskiner” (Berg- och gruvarbete, 2010, 34 §).  

 

Förutom en eller flera handbrandsläckare är det lämpligt att vissa fordon är utrustade med 

automatiska släckanordningar i motorrummet. Exempel på dessa typer av fordon är laddtruckar 

och större motordrivna fordon. Placering av räddningsutrustningen bör vara där den inte kan 

skadas vid brand (Berg- och gruvarbete, AFS 2010:1).   
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3.3 Räddningsinsats i gruva 

Räddningsverket (nuvarande MSB) (2001) skriver att de svårigheter som finns med 

räddningsinsatser i gruv- och tunnelmiljöer är att anläggningarna i stor utsträckning är komplexa 

och svåröverblickbara. Det råder begränsade utrymningsmöjligheter för personer som befinner 

sig i gruvan eller tunneln. Beroende på var olyckan har uppstått i anläggningen kan 

inträngningsvägen bli lång och påfrestande för räddningspersonalen. Enligt Räddningsverket 

upplever räddningstjänsten att det är svårt att bedöma vilka risker som finns med insatser i gruvor 

och tunnelanläggningar. I rapporten beskrivs även kommunikation räddningspersonal 

sinsemellan som ett direkt problem tillsammans med tillgången till släckvatten i anläggningen.  

 

3.4 Brandtillbud i gruvor   

Nedan beskrivs tre bränder som inträffat i gruvfordon. De tre händelserna valdes ut då de 

involverade risk för personskada. Samt att de ger en ökad förståelse för hur ett brandförlopp i ett 

gruvfordon kan utspela sig. En av bränderna har skett i Sverige och de resterande två har inträffat 

i USA. 

3.4.1 Brand i bly-zinkgruva, USA, 2010 

I januari 2010 brann ett gruvfordon i en bly-zinkgruva belägen i USA. Branden i det 30 ton tunga 

fordonet blockerade utrymningsvägen för tre gruvarbetare. Gruvarbetarna lyckades försätta sig i 

säkerhet i en räddningskammare placerad 730 meter från det brinnande fordonet. Där de senare 

evakuerades ifrån av räddningspersonal via en räddningshiss. Branden i gruvfordonet startade runt 

klockan 10.30 och cirka fem timmar senare var gruvarbetarna uppe på marknivå igen. De tre 

individerna fördes till sjukhus för observation och behandling. De blev utskrivna från sjukhuset 

samma kväll (Frantzich, Lönnermark, Kumm & Ingason, 2010).   

3.4.2 Brand i Kristinebergsgruvan, Sverige, 2013 

År 2013 inträffade en brand i en dieselkompressor i Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun. En 

gruvarbetare och två ur räddningspersonalen skadades (Assmundsson, 2015).   

 

Haarala och Marklund (2014) skriver att branden troligtvis förorsakades av att en koppling till en 

trycksatt hydraulslang lossnat vilket resulterade i att hydraulolja sprayades ut i motorrummet där 

den antändes. Hydraulslangen i fråga hade blivit knapphändigt reparerad vid ett flertal tillfällen 

men den användes trots detta då det existerade ett pressat tidsschema och brist på reservdelar för 

att laga slangen på ett korrekt sätt. Kompressorn hade även problem med varmgång och därför 
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öppnades de sidoluckor som fanns installerade för att kyla kompressorn. Dieselkompressorn var 

utrustad med ett släcksystem med filmbildande skumvätska men då sidoluckorna till kompressorn 

varit uppställda vid tillfället konstaterade författarna att släcksystemets effekt reducerats kraftigt.   

 

Dieselkompressorn var placerad under ett ledningsstråk när branden bröt ut vilket resulterade i att 

ventilation, kommunikation, el och en vattenledning kapades. Vattenledningens läckage hjälpte 

till att släcka branden men skadorna på de övriga ledningarna bidrog till en försvårad 

räddningsinsats då kommunikationen bröts och rökspridningen påskyndades via ventilationen 

(Haarala och Marklund, 2014).   

 

Vidare ger Haarala och Marklund (2014) ett antal förslag på åtgärder för att förhindra liknande 

olyckor i framtiden. Exempelvis att hålla sprinklade motorutrymmen slutna, inte använda 

bristfälliga komponenter i högtryckssystem och att skydda viktiga ledningsstråk från 

brandbelastning med mera. 

3.4.3 Brand i Bear Run Mine, USA, 2018 

Den 7 september 2018 fraktade en operatör schaktmassor med en gruvtruck i ett dagbrott när en 

kollega till operatören såg lågor från fordonet. Kollegan ringde upp operatören och varskodde 

honom om situationen varpå operatören stängde av gruvtrucken och utrymde. Samtidigt som 

operatören lämnade fordonet ådrog han sig brännskador. Föraren av gruvtrucken fördes till sjukhus 

där han några dagar senare avled på grund av komplikationer från skadorna (U.S. Department of 

Labor Mine Safety and Health Administration, 2018).  

 

3.5 Gruvfordon 

Gruvindustrin är beroende av fordon då användningen av tunga maskiner och fordon löper genom 

hela produktionen i en gruva. Fordon används till allt ifrån anläggningen av de initiala vägarna, 

vid produktionsborrning, produktionslastning och till den vardagliga transporten (S. Bäckman, 

personlig kommunikation 30 oktober 2018). Se figur 3 för ett exempel på ett gruvfordon. 
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Figur 3. Exempel på ett gruvfordon. Bildkälla: Sandvik. 

 

Eftersom lastare, borriggar och servicefordon oftast används under svåra förhållanden är det enligt 

Hansen (2013) inte överraskande att det är dessa typer av fordon som i stor utsträckning 

representeras i statistiken för fordonsbränder i gruvor. Med svåra förhållanden i denna typ av miljö 

menas bland annat vibrationer, smuts och friktion. 

3.5.1 Hydraulsystem i fordon 

Haugnes (1995) beskriver hydraulik som en överföring av rörelser och krafter med hjälp av vätska. 

Oftast används olja som i hydrauliska system trycksätts för att överföra krafter och rörelser. Energin 

från en motor överförs till en linjär- eller roterande rörelse. Författaren förklarar att motorn roterar 

en hydraulpump som pumpar vätskan från en tank till ett verkställande organ, genom rör eller 

slangar. Därmed erhålls den rörelse som vill åstadkommas med hjälp av motorer, ventiler, slangar 

och pumpar. Hydraulik används ofta för industrimaskiner och bygger på ett kretslopp av vätska 

som gör att det går att manövrera exempelvis skopan på en grävmaskin. 

3.5.2 Motorrum 

Enligt Eriksson och Mansoori (2009) är motorn och andra komponenter för styrning av fordonet 

placerade i motorutrymmet. Motorutrymmet är ljudisolerat på sidorna och uppåt för att reducera 

det buller som skapas. I den främre delen av motorrummet sitter fläkten och kylaren. Då 

motorutrymmet är trångt resulterar det i att lufthastigheter och temperaturerna kan bli höga. Då 

motorn är placerad i mitten av motorutrymmet bildas en varm och en kall sida, skriver författarna. 

På den varma sidan finns turbon, grenrör och andra komponenter som kan bli varma. Bränslefilter, 

motorns styrelektronik och komponenter som inte klarar höga temperaturer är placerade på den 

kalla sidan av motorutrymmet. 
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3.6 Kravställare 

Det finns flera regelverk som reglerar dagens släcksystem. Ett urval av de krav som ställs från de 

olika organisationerna och myndigheterna redovisas nedan. Sammanställningen gäller inte 

nödvändigtvis gruvor och gruvfordon.   

3.6.1 SBF 127 

SBF 127 är ett regelverk som ges ut av Brandskyddsföreningen. Den första SBF 127, som då 

kallades RUS 127, gavs ut 1992 och var då i huvudsak framtaget som en skogsbruksnorm gällande 

släcksystem. I samband med upprättandet av regelverket i början på 90-talet fastställdes även de 

provningsmetoder, som fortfarande används, gällande nödvändig släckmängd för ett släcksystem. 

Innehållet i dagens SBF 127 baseras på försäkringsbolags skaderapportering och gäller flertalet tunga 

fordon utöver skogsmaskiner. (B. Björkman, personlig kommunikation, 24 oktober 2018) 

 

SBF 127 utformas av en regelgrupp som i huvudsak består av försäkringsbolag. När det gäller 

utvecklingen av nya regelverk berättar Björkman (personlig kommunikation, 24 oktober 2018) att 

de utgår från de synpunkter som inkommer till regelgruppen från försäkringsbolag och användare 

av SBF 127. Användare av SBF 127 är bland annat tillverkare av släcksystem och 

tillverkare/användare av fordon och maskiner. Utveckling av regelverket sker efter behov och 

med ett intervall på cirka var fjärde år. Regelgruppen har som ambition att inte uppdatera 

regelverket alltför ofta. Detta för att branschen ska veta vad som gäller. Skulle uppdateringar ske 

varje år skulle det enligt Björkman bli bekymmersamt för de brandskyddskontrollanter som ska 

hålla sig uppdaterade.  

 
I SBF 127 står det att ”Maskiner som arbetar med brandfarligt material och/eller i brandfarlig miljö 

ska utrustas med fast monterat släcksystem, så kallat sprinklersystem, med 3 liter släckmedel per m3 

skyddat utrymme…” (Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner, SBF 127:16, s 22). 

Brandskyddsföreningen (SBF 127:16) definierar brandfarlig miljö som exempelvis torvtäkt, 

skogsbruk, återvinningsanläggningar, sågverk, petroleum- och kemiska industrier, brädgårdar, 

färglager, samt pappersbruk. Gruvor ingår således inte i definitionen.    

 

3.6.1.1 Släcksystemsklasser 

Beroende på funktionssätt betecknar Brandskyddsföreningen (SBF 127:16) släcksystemen som 

Klass 1 eller Klass 2. Klass 1 är ett släcksystem som avger larm samtidigt som det stoppar motorn 

och stänger av bränsle- och elsystemet. Manuell aktivering från förarplatsen samt från maskinens 
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utsida ska finnas via ett utvändigt aktiveringsdon. Klass 2 är ett släcksystem som vid brand aktiveras 

och avger ett larm med upp till 10 sekunders fördröjning. Manuell aktivering från förarplats och 

från utsidan av maskinen med ett utvändigt aktiveringsdon ska finnas. Ingen fördröjning tillåts vid 

avslagen huvudströmbrytare.  

3.6.2 Försäkringsteknisk rekommendation 127 

Försäkringsföretagens branschorganisation, Svensk Försäkring, arbetar bland annat med att utfärda 

så kallade försäkringstekniska rekommendationer (FTR) till sina medlemsföretag. De tekniska 

rekommendationerna är vägledningar som anger vilka krav som bör ställas för att olika 

skyddstekniska verksamheter och anläggningar ska få teckna en försäkring (Svensk Försäkring, 

u.å.). Svensk Försäkring (2016) skriver att en av dessa rekommendationer heter FTR 127 och den 

riktar sig mot arbetsfordon och arbetsmaskiner. FTR 127 refererar till vad Brandskyddsföreningen 

listat för krav i SBF 127 men att inga hinder föreligger för enskilda försäkringsbolag och 

försäkringstagare att förhandla om andra avtal än vad som rekommenderas.  

3.6.3 GRAMKO:s regelverk 

SveMin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige som bland 

annat producerar branschgemensamma vägledningar och riktlinjer. Organisationen består av sju 

kommittéer som tillsammans bevakar gruvbranschens intressen gentemot Sveriges och EU:s 

policys och lagar (SveMin, u.å.-b). En av dessa kommittéer är GRAMKO. GRAMKO arbetar 

med frågor gällande arbetsmiljö och består av fyra arbetsgrupper varav en heter GRAMKO:s 

Arbetsgrupp Brand. (SveMin, u.å.-c).     

 

GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand (2016a) sammanställer varje år en årsrapport som redovisar 

brandtillbud i deras medlemsgruvor. I dessa rapporter beskrivs och klassificeras de bränder som 

förekommit under året.  

 

3.7  Provning av släcksystem 

När en brand uppstår är det viktigt, att så tidigt som möjligt, upptäcka, kontrollera och slutligen 

släcka. Detta för att undvika skador, förlust av liv samt stora kostnader. Ett effektivt detekterings- 

och släcksystem förbättrar möjligheterna för att lyckas med det. Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut, SP (nuvarande RISE), skapade ett eget certifieringssystem för att visa att en 

produkt uppfyller vissa krav. Certifieringsmärkningen kallas P-märkning (RISE, u.å.-a).   
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För att en produkt ska kunna få P-märkningen måste den uppfylla vissa krav och klara vissa tester, 

specifika för varje produkttyp enligt RISE (u.å.-a).   

 

För att få P-märkning för tunga fordon måste släcksystemet uppfylla kraven i SP metod 4912. 

Denna metod är tillämpbar på system för dieseldrivna fordon där motorutrymmet har en volym 

mellan 2–6 kubikmeter och inkluderar 15 olika tester på systemet. Metoden utvecklades 

ursprungligen på bussar men används idag inom flera områden (RISE, 2018).  

 

3.8 Brand i gruvfordon  

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) beskriver flera orsaker till att en brand kan uppstå i ett fordon. 

Läckage, slirande remmar genom värmeutveckling och friktion, undermåligt utförda elsystem, 

isolationsskador på elkablar och “heta ytor” är sådant som kan orsaka brand. Enligt Hansen (2013) 

kännetecknas de bränder som endast involverar fordonet ofta av en sen upptäckt, då brandens 

tillväxt varit långsam och det endast funnits en begränsad mängd synliga flammor och rök. 

Avstängning av el samt en handbrandsläckare används i många fall för att släcka denna typ av brand 

(Hansen, 2013).  

 

Överhettning, oljespill och mekanisk friktion ska förebyggas i ett fordon och placering av eventuell 

hydraulpump med tillhörande tank ska ur brandskyddssynpunkt beaktas (GRAMKO:s 

Arbetsgrupp Brand, 2016b).   

 

Brandskyddskontroller ska göras innan leverans av fordonet, samt därefter årligen (GRAMKO:s 

Arbetsgrupp Brand, 2016b).  

 

När det gäller övergången från diesel- till eldrivna fordon skriver GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand 

(2016b) att brandrisken inte nämnvärt förändras. Hos dieselfordon är en vanlig brandorsak ett fel i 

maskinens elsystem. De eldrivna fordonens styr- och reglersystem liknar dieselmaskinens och ger 

därmed liknande brandförlopp.   

 

Enligt RISE (u.å.-b) skiljer sig en diesel- eller bensinbrand i ett fordon mot ett fordon som drivs 

av el. Litiumjonbatterierna som används i eldrivna fordon kan börja brinna och i vissa fall även 

explodera. När ett litiumjonbatteri brinner bildas mycket värme och farliga gaser. En av dessa gaser 

är väteflourid vilket är ett direkt skadligt ämne som kan tränga igenom räddningstjänstens 
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skyddskläder. RISE beskriver litiumjonbatteribränder som svårsläckta och att det förekommer risk 

för återantändning till följd av termisk rusning.  

 

Ett litiumjonbatteri är svårsläckt då det är mycket energi som finns i batterierna förklarar Presto 

brandsäkerhet (2018). En vanlig handbrandsläckare fungerar inte för att släcka en 

litiumjonbatteribrand. Batteriet sitter ofta inkapslat och är därmed svårt att komma åt, skalet runt 

omkring brukar brinna vid omkring 400 ˚C. Uppstår en litiumjonbatteribrand, ska batteriet 

kopplas bort från själva chassit, för att snabbt isolera branden. Strömkablarna klipps automatiskt 

och därmed kan Räddningstjänsten gå in och släcka batteriet utan att få stötar. Orsaken till att det 

börjar brinna är oftast mekanisk påverkan, men vanligtvis krävs det också någon yttre påverkan. 

Släckförsök som Presto brandsäkerhet (2018) sett utgår ifrån att kyla litiumjonbatteriet med 

vatten. Vid åtkomst till ett brinnande litiumjonbatteri förespråkas släckning, isolering och kylning 

i de fall det är möjligt enligt Hoffmann och Sturk (2013). Metoder som rekommenderas är tömning 

av stora mängder vatten på de felande enheterna alternativt att låta batteriet brinna ut. 

3.8.1 Motorrum  

Till följd av höjda miljökrav på maskiner och arbetsfordon har motorutrymmet i dagens fordon 

blivit allt mer kompakta. Allt trängre motorutrymmen försämrar avkylningsmöjligheterna vilket 

resulterar i en ökad brandrisk (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16).  

 

Hansen (2013) visar att den största mängden bränder i ett fordon förekommer i motorrummet, 

eftersom det där vanligtvis finns brandfarliga vätskor, stor mängd brännbart material samt heta 

ytor.  

3.8.2 Hydrauliska system  

Kablar, ledningar, rör, anslutningar och liknande ska alla vara skyddade mot mekanisk påverkan 

och brand samt vara dimensionerade med hänsyn till dess belastning. Ledningar med tillhörande 

komponenter ska även vara placerade så att de inte kan skadas eller bringas ur läge vid drift eller 

vid underhålls- och servicearbeten (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16). 

3.8.3 Brännbara vätskor  

Bränder där hela fordonet involveras orsakas vanligen av att diesel kontinuerligt sprutas på motorn. 

Detta kan exempelvis ske om ett rör eller en slang lossnar. Denna typ av brand resulterar, enligt 

Hansen (2013), i att branden blir snabb och sprids till intilliggande brännbara föremål, som däck 

och slangar. Diesel räknas som en brandfarlig vätska och den har en flampunkt mellan 23 och 60 
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˚C. Ämnet är lättantändligt och en brand kan sprida sig snabbt vid antändning. Det förekommer 

även en viss risk för återantändning efter släckt brand (MSB, u.å.-b). 

 

Brand i motorutrymmet med en fortlöpande frisättning av brandfarlig vätska leder ofta till en snabb 

temperaturökning på grund av motorutrymmets storlek och slutna karaktär. Hansen beskriver att 

även om själva antändningen skedde på grund av elektriska fel, krävs oftast en tillförsel av 

brandfarlig vätska för att brandtillväxten ska vara snabb och för att branden ska spridas.  

3.8.4 Elektriska funktioner 

Fordonsbränder som endast involverar själva fordonet, och inga närliggande föremål, brukar oftast 

starta på grund av elektriska fel i motorrummet, exempelvis kortslutning, förklarar Hansen (2013). 

Denna typ av brand resulterar ofta i en långsam och begränsad brandspridning. Så snart strömmen 

stängs av självslocknar många elrelaterade bränder.  

 

Hansen (2013) skriver att bränder där både fordon och närliggande föremål är involverade beror 

vanligtvis på elektriska orsaker. Brandorsaken kan exempelvis vara en kortslutning som bidrar till 

en långsam brandspridning. Författaren förklarar även att branden ofta sprids från själva fordonet 

till intilliggande föremål genom de elektriska kablarna.   

 

Det mekaniska slitaget på delar av fordon och maskiners elsystem kan, enligt GRAMKO:s 

Arbetsgrupp Brand (2016b), snabbt bidra till brand om ingen åtgärd görs. Placeringen av bränsle- 

och hydraulslangar bör tänkas igenom så att dessa inte utsätts för höga temperaturer. De bör även 

placeras så att risken för läckage minimeras.  

 

Ifall ett automatiskt släcksystem i Klass 1 är monterat i fordonet ska en signal från släckcentralen 

anslutas på ett sådant sätt att när släcksystemet utlöses ska motorstopp/nödstoppfunktionen 

aktiveras (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16). Se kapitel 3.6.1.1 för betydelsen av de olika 

klasserna på ett släcksystem.  

 

För släcksystem i Klass 2 är centralapparaten ett utrustningskrav. Ledningsnät till detektorer, 

aktiveringsdon, larmdon och det elektriska aktiveringsdonet för släckmedelsbehållaren ska 

övervakas av centralapparaten, förklarar Brandskyddsföreningen (SBF 127:16). Det optiska och 

akustiska larmdonet, samt det automatiska släcksystemet, med maximal fördröjning av tio 

sekunder, ska aktiveras av centralapparaten vid brand. 
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Skyddshöljen ska enligt Brandskyddsföreningen (SBF 127:16) användas för ledningar vid områden 

som är särskilt utsatta. Vid maskinens hydraul- och bränsleslangar i motorutrymmet får inga 

elledningar förläggas eller klamras mot. Förutom mekanisk påverkan och brand ska elektriska 

ledningar även skyddas mot vatten, smuts, samt smörj- och drivmedel. Uppmärksamhet mot 

nötning och annan skada ska framförallt läggas på kabelgenomföringar, dragavlastningar, 

övergångar och rörlig förläggning. Ledningen som går mellan centralenheten och detektorn ska 

kontinuerligt övervakas beskriver Brandskyddsföreningen. 

 

Elektronisk och elektrisk utrustning, såsom kablar och kretskort, ska vara monterade så att 

exempelvis överslag förebyggs och att de är skyddade mot mekanisk nötning (GRAMKO:s 

Arbetsgrupp Brand, 2016b).   

3.8.5 Heta ytor   

Brand skapad genom “Heta ytor” är när en brännbar vätska läcker ut från ett fordon och kommer 

i kontakt med någon av motorns heta detaljer. Ett exempel är när ett läckage av fordonsbränsle 

kommer i kontakt med avgas- eller grenrör (Berg- och gruvarbete, AFS 2010:1). Hansen (2013) 

förklarar att denna typ av brand är näst vanligast, efter elrelaterade bränder, och att branden kan 

sprida sig vidare från den heta ytan till andra delar av fordonet.  

3.8.6 Detektion och alarmering  

Rickard Hansen (2013) beskriver att en klar majoritet av alla bränder i fordon upptäcks av antingen 

föraren, operatören eller reparatören.  

 

Ett eller flera optiska larmdon ska finnas anslutet till släcksystemet, dessa ska vara placerade på ett 

sådant sätt att föraren kan se dem både vid arbete och vid transport, skriver Brandskyddsföreningen 

(SBF 127:16). Ett separat akustiskt system ska finnas och signalen ska vara karaktäristisk så att den 

är lätt att särskilja från andra ljud i gruvan. Även då maskinen är i drift ska det tydligt gå att uppfatta 

signalen, både på nära håll, i förarhytten, och en bit ifrån maskinen.   

 

Antalet detektorer eller längden på detektorslangen/ledningen ska vara så pass att det skyddade 

utrymmet detekteras vid uppkomsten av brand skriver Brandskyddsföreningen (SPF 127:16). 

Detektor ska placeras med hänsyn till risken för onödig detektering, bland annat då närbelägna 

strålningskällor kan påverka. Dessutom ska det eftersträvas att placeringen gör att systemet är 

service- och kontrollvänligt. Enligt Brandskyddsföreningen bör detektor och 

detektorslang/ledning vara märkta både på ett tydligt och varaktigt sätt.  
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3.8.7 Släckande system  

Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) ger exempel på flera åtgärder för säker utrymning där det är 

problematik med att ha två av varandra oberoende utrymningsvägar och ett av dem är att utrusta 

fordon med fasta automatiska brandbekämpningsanordningar.   

 

Där det finns risk för brand, ska det enligt Brandskyddsföreningen (SBF 127:16) finnas ett 

släcksystem som skyddar, dessa utrymmen är:  

 

• Täckta chassidelar innehållande hydraul- och elledningar   

• Partikelfilter samt alla förbränningsmotorrum   

• Alla dolda utrymmen i svängcentrum, under skyddsplåtar där brännbart material samlas och 

i utrymmen där stora mängder olja passerar genom bland annat ventilgrupper eller liknande 

platser   

• Bromsar, om dessa är inbyggda i chassit, samt i utrymmen kring främre och bakre 

differential  

 

Brandskyddsföreningen (SBF 127:16) förklarar att släcksystemet har tre huvuduppgifter, att 

detektera, varna och släcka när brand uppkommit.   

 

Tabell 2 visar de krav som finns på tre olika släckmedelstyper. Hur mycket släckmedel som ska 

finnas per kubik motorutrymme, samt tömningshastigheten för släckmedlet 

(Brandskyddsföreningen, SBF 127:16). 

 
Tabell 2. Krav gällande släckmedel i släcksystem 

Släckmedel  Mängd släckmedel  

per kubik motorutrymme 

Tömningshastighet ner till -30 ˚C  

Vätska  ≥ 3 liter/m3  85 % efter 20 sekunder  

ABC-Pulver  ≥ 5 kg/m3  95 % efter 20 sekunder  

Vätskebaserat högtryck  ≥ 3 liter/m3  85 % efter 40 sekunder  

 

Släckmedlet som finns i släcksystemet får endast återfyllas av en av leverantören godkänd 

servicelämnare. Beroende på flöde, sprutbild och täckningsgrad dimensioneras mängden 

släckmedel sådant att det fördelas jämt över motorutrymmets yta. Då släcksystemet har en större 

mängd släckmedelsvätska, kan tömningstiden förlängas (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16).   
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För släckvätska ska släckmedelsbehållaren, enligt Brandskyddsföreningen (SBF 127:16), bland 

annat vara försedd med rörligt stigarrör, vara lättåtkomlig och skyddad mot mekanisk påverkan 

och värme, samt vara placerad stående eller liggande med lutning. Behållarens utströmningsväg 

och ventil ska dimensioneras så att nödvändigt tryck och flöde uppfylls.   

 

Förvaring av pulversläckmedel kan ske i en eller flera släckmedelsbehållare. Behållaren för 

pulversläckmedlet ska monteras stående och vara lättåtkomlig, skyddad mot mekanisk påverkan 

och skyddad mot värme. Uppgifter om pulvertyp, mängd och skötselråd ska finnas märkt på 

behållaren (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16).  

3.8.8 Släcksystem  

Fyra olika typer av släcksystem förekommer - mekanisk, manuell samt halv- och helautomatisk 

anläggning.   

 

Mekaniska släcksystem   

Släcksystemet aktiveras manuellt genom utlösningsdonet. Anläggningen har inget brandlarm eller 

andra elektriska komponenter utan enbart ett släcksystem (Dafo, u.å.-a).   

 

Manuella släcksystem   

Manuellt släcksystem påminner om det mekaniska släcksystemet, men utan brandlarm. En siren 

ljuder och en larmlampa tänds vid brand. Manuell utlösning sker genom utlösningsdon (Dafo, 

u.å.-a).   

 

Halvautomatiska släcksystem  

Dafo (u.å.-a) förklarar att halvautomatiska släcksystem endast automatiskt aktiveras när brand sker 

vid obemannad maskin. Endast larm erhålls när maskinen är bemannad, därmed måste föraren 

utlösa anläggningen manuellt genom att stanna fordonet och slå ifrån huvudströmbrytaren eller 

genom antingen tryckknappen på centralapparaten eller från det manuella utlösningsdonet.   

 

Helautomatiska släcksystem 

Släcksystemet aktiveras automatiskt vid brandlarm när det är ett helautomatiskt släcksystem. Det 

vanligaste är att systemet stoppar motorn och bränsletillförseln samt att strömmatningen från 

batteriet kopplas ifrån. Aktivering av stängningsfunktionerna sker efter en fördröjning eller om 
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det på annat sätt säkerställts att fordonet har stannat. När fordonet används kan systemet kopplas 

så att manuell aktivering endast sker (Dafo, u.å.-a).  

 

Enligt GRAMKO (2016b) ska samtliga fordon som arbetar obemannade under jord samt fordon 

som används i produktionsanläggningar ovan eller under jord som är tyngre än 3,5 ton i totalvikt 

vara utrustade med ett helautomatiskt släcksystem som uppfyller de krav som finns föreskrivna i 

SBF 127. 

3.8.9 Fordonssläcksystem  

Tre fabrikat av släcksystem har studerats vidare, dessa är Fogmaker, Dafo Forrex och Ansul. 

Samtliga tre fabrikat används på tunga gruvfordon i Sverige idag.  Figur 4 visar hur ett släcksystem 

kan vara installerat. 

 

Figur 4. Exempel på hur ett släcksystem kan vara installerat. Bildkälla: Fogmaker. 

 

3.8.9.1 Fogmaker  

Fogmaker levererar ungefär 3000 släcksystem per år i Sverige. Ett tusental av Fogmakers 

släcksystem finns totalt på tunga fordon idag i Sverige (L. Utterström, personlig kommunikation 

7 november 2018).   

 

En brand i ett motorutrymme skall detekteras och bekämpas. Tekniken Fogmaker använder för 

sina släcksystem för tunga fordon är en vattendimma, förklarar L. Utterström (personlig 

kommunikation, 7 november 2018). Släcksystemet är hydropneumatiskt vilket innebär att det inte 

finns några elektroniska sensorer eller elektronik, se Figur 5. Detta gör att släcksystemet har full 

funktion och detektion ifall maskinen/fordonet skulle tappa sin strömförsörjning.  
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Figur 5. Fogmakers hydropneumatiska släcksystem (Fogmaker, u.å.). 

 
Släcksystemet består av en kolvackumulator som har 100 bar i tryck. Kolvackumulatorn är laddad 

med 97% saltvatten och 3% skumtillsats för att förhindra återantändning. L. Utterström (personlig 

kommunikation, 7 november 2018) beskriver att släckningen sker med släckvätska ut till dysorna 

där det blir en vattendimma.  

 

I motorutrymmet, som är ett avgränsat utrymme, sitter ett antal dysor och en detektorslinga. L. 

Utterström (personlig kommunikation, 7 november 2018) berättar att detektorslingan är kopplad 

till kolvackumulatorn och är fylld med glykol med 24 bars tryck. När det brinner smälter 

detektorslingan av och trycket sjunker. När trycket sjunker öppnas huvudventilen som sitter på 

kolvackumulatorn och släckvätskan pressas ut i rörsystemet.  

 

Vattendimman som släcksystemet bildar består av mycket små droppar. När vattendimman övergår 

till vattenånga sker en stor energiupptagning, vilket ger en kylförmåga. Det sker även en expansion 

av vattenångan i motorutrymmet vilket innebär att samtidigt som släcksystemet kyler sänks 

syrenivån i motorutrymmet (Fogmaker, 2016).   

 

När släcksystemet har släckt branden kan det fortfarande finnas heta ytor kvar. De heta ytorna kan 

generera återantändning, beskriver Fogmaker (2016) och därför ger vattendimman en liten hinna 

som lägger sig över de heta ytorna. Hinnan hjälper till att förhindra återantändning.  
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3.8.9.2 Dafo Forrex 

Släcksystemet Dafo forrex är enligt Dafo (u.å.-b) ett helautomatiskt släcksystem, utformat och 

certifierat enligt SBF 127.  

 

Detektion av brand uppnås genom en kabel. Detektorn skickar sedan en signal genom en 

enhetskontroll för att trigga släcksystemet, vilket punkterar en kväveflaska. Kväveflaskan trycksätter 

kärlet med släckvätska. Släckmedlet frigörs med ett tryck av 21 bar och sprids genom ett rörsystem 

med specialdesignade munstycken som täcker det område som behöver skyddas. Vid samma tillfälle 

aktiveras det optiska och akustiska larmet. Dessa larm sätter igång kontrollpanelen där det även 

finns möjlighet att manuellt starta släcksystemet (Dafo, u.å.-b).   

 

Dafo (u.å.-b) förklarar att släckvätskan är speciellt utvecklad för användning vid bränder i motorer 

och är effektiv mot bränder i brandfarliga vätskor som bensin, diesel och hydrauloljor. Släckmedlet 

kyler de överhettade motordelarna och har en kvävande effekt, genom att det trycker bort syret. 

Återantändning förhindras genom släckmedlets filmformande effekt.  

 

Ett optiskt brandlarm, lysdioder, en knapp för test och återställning av släcksystemet, samt en knapp 

för manuell aktivering av släcksystemet finns på släcksystemets kontrollpanel (Dafo, u.å.-c).   

 

Centralenheten kan enligt Dafo (u.å.-c) användas i antingen ett manuellt eller i ett automatiskt 

läge. Eventuella fel på detektorslingan och utlösningskretsen övervakas kontinuerligt och avläses 

via lysdioder på panelen. En egenkontroll av systemet sker konstant och ifall ett fel uppstår 

omstartas processorn. Vid automatiskt läge kommer, vid detektion av brand, ett optiskt och 

akustiskt larm att aktiveras. Dessutom aktiveras släcksystemet samtidigt som eventuellt motorstopp 

aktiveras förklarar Dafo. Vid manuellt läge aktiveras det optiska och akustiska larmet, men 

aktivering av släcksystemet sker genom en tryckknapp.   

 
3.8.9.3 Ansul 

Tyco (2010) förklarar att brandbekämpningssystemen för fordon är designade för att hålla nere 

branden, men inte att släcka alla typer av bränder, framförallt inte bränder med väldigt mycket 

brandfarligt material och hög syretillgång. Det är därför viktigt att det finns andra typer av 

släckanordningar i närheten.  

 

Ansuls brandbekämpningssystem för fordon fungerar på det sättet att när en brand uppstår ska 

chauffören stanna fordonet och stänga av motorn, förklarar Tyco (2010). Därefter ska chauffören 
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trycka in slagknoppen på utlösningsdonet för att manuellt aktivera drivgasflaskorna. Det utstötande 

gastrycket fluidiserar det torra kemiska släckmedlet och driver det genom fördelningsslangen ut till 

dysorna, som sedan skyddar motorutrymmet. Enligt Tyco kan brandbekämpningssystemet även 

automatiskt detektera branden. Det sker ungefär på samma sätt, när den värmekänsliga 

detektionsslingan detekterat branden skickas en signal till centralapparaten som sedan ger 

brandbekämpningssystemet en tidsfördröjning innan det aktiveras. Tidsfördröjningen ger tid till 

fordonet att stänga av dess funktioner, skriver Tyco. 

 

Vid sidan av pulversystemet kan vissa tunga fordon kräva ytterligare en typ av system, ett 

vätskesystem. Därför kan ibland ett tvåkomponents brandbekämpningssystem installeras. 

Vätskesystemet är utformat för att släppa ut vätska i riskområdena samtidigt som torrkemikalierna. 

Detta för att skapa en kyleffekt på de brandfarliga vätskorna och området omkring. Vätskan når 

även delar i motorrummet som kan vara svårare att nå (Tyco, 2010). 

 

Tyco (2014) beskriver att den torra kemikalien är till för att dämpa lågorna och vätskan är till för 

att kyla. Vätskan blockerar även syret och förhindrar därmed antändning. Systemen är konstruerade 

för att utlösa samtidigt, med möjlighet för förlängning av tömningstiden för pulvret. 

3.8.10  Urval av krav på fordonssläcksystem  

För de olika typerna av släcksystem ska aktivering kunna utföras på tre olika sätt. Det är genom 

antingen automatisk aktivering eller manuell aktivering från både förarhytt/manöverplats och från 

maskinens utsida. Det utvändiga aktiveringsdonet ska vara lättillgängligt, samt att de ingående 

delarna och komponenterna ska vara skyddade mot brand och mekanisk påverkan 

(Brandskyddsföreningen, SBF 127:16). 

 

Enligt GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand (2016b) ska fordon som verkar i gruvmiljö ha minst ett 

invändigt utlösningsdon i hytten och två utvändiga utlösningsdon, ett placerat vid förardörren och 

det andra bak på maskinen. Om maskinen är fjärrstyrd ska det även finns ett utlösningsdon vid 

fjärroperatörens manöverplats. 

 

Ledningen för släckmedelsvätskan ska vara tillverkad i stål eller vara stålarmerad. Slangen ska vara 

tydligt markerad och ska dimensioneras så att flöde och tryck upprätthålls. Vid drift och vid 

underhålls- och servicearbeten ska inte slangen kunna skadas. Munstycket för släckvätskan ska vara 

tydligt märkt och för att det inte ska sättas igen av smutspartiklar ska filter och skyddshuv monteras. 
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Det är respektive anläggarfirma som gör en dimensionering för hur många munstycken som ska 

monteras (Brandskyddsföreningen, SBF 127:16).   

3.8.11  Kontroll och underhåll  

Det ökande antalet fordon under jord har gjort att det förebyggande arbetet har blivit allt viktigare 

och därmed att “... Motorerna ska vid behov justeras. Motorerna ska även undersökas, åtgärdas 

och hållas rena för att minska brandrisken” (Berg- och gruvarbete, 2010, 14 §).   

 

Enligt Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) går det att förhindra bränder i ett fordon genom att 

kontrollera och underhålla motorutrymmet. För att förhindra brand startad av undermåligt utförda 

elsystem och isolationsskador på elkablar bör klamning av elkablar och kabelgenomföringar utförs 

ordentligt. Bränder orsakade av slirande remmar genom friktion och värmeutveckling kan 

förhindras genom att regelbundet kontrollera spänningen i generatorremmen. Motorn bör hållas 

fri från bränsle- och oljespill och regelbunden motortvätt bör därmed ingå i underhållet. Detta för 

att motverka uppkomsten av brand. I Berg- och gruvarbete står det även att tillsyn med avseende 

på läckage bör ske, bland annat på bränsleledningar och injektorer. Partiklar i dieselmotorer bör 

avskiljas från motoravgaserna med ett filter. Avgaskontroller ska ske antingen innan motorn har 

gjort ca 200 motordrifttimmar eller vid ordinarie underhållstillfälle.  

 

GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand (2016b) skriver att det i GRAMKO:s årsstatistik framgår att det 

vanligaste förekommande brandobjektet i gruv- och berganläggningar är fordon och därmed ställs 

det krav på hur åtgärder och kontroller ska utföras.   

 

GRAMKO:s Arbetsgrupp Brand (2016b) beskriver att en av de viktigaste aspekterna i det 

förebyggande arbetet är den dagliga tillsynen av fordonen, samt det förebyggande underhållet. De 

delar av fordonet som kan bidra till brand ska vid service och underhållsarbete kontrolleras att de 

är i bra skick. Släcksystemet, rutiner för renhållning, utbildning av operatörer, samt rutiner för 

service- och underhållspersonal är alla lika viktiga delar för att förebygga brand.   

 

Brandskyddsföreningen (SBF 127:16) menar att släcksystemets funktion och effektivitet ska 

upprätthållas och därmed får inga åtgärder, varken permanenta eller tillfälliga, vidtas. Minst en gång 

per år ska funktionskontroll utföras av en godkänd anläggarfirma enligt den firmans eller 

kravställarens anvisningar. Endast fabrikatets auktoriserade personal får reparera och utföra service 

på släcksystemet, tillägger Brandskyddsföreningen. Kontinuerlig rengöring av maskinen ska 

utföras, då det har en stor betydelse för brandsäkerheten.  
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4 Empiri   

Avsnittet redovisar en sammanställning av statistik gällande bränder i gruvfordon de senaste 10 

åren. Därtill redovisas resultatet från samtliga 11 intervjuer som genomfördes. 

 

4.1 Antal fordonsbränder i svenska gruvor mellan 2006 och 2016  

Nedan redovisas en sammanställning av GRAMKO:s årliga statistik på bränder och brandtillbud 

som inträffat i svenska gruvor mellan år 2006 och år 2016. År 2013 och år 2017 är exkluderat då 

statistiskt underlag saknas. Se tabell 3. Sammanställningen visar att ungefär 40 % av det totala antalet 

bränder är fordonsrelaterade de senaste 10 åren. 

 

Tabell 3. Bränder och fordonsbränder i svenska gruvor mellan 2006 och 2016, exklusive 2013. 

År Antal bränder (st.) Antal fordonsbränder (st.) 

2006 83 28 

2007 73 30 

2008 91 27 

2009 66 27 

2010 59 21 

2011 83 41 

2012 74 41 

2013 - - 

2014 104 32 

2015 71 32 

2016 82 32 
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I diagram 1 visas antalet bränder och antalet fordonsbränder mellan åren 2006 och 2016, exklusive 

2013. 

 

 

Diagram 1. Antal bränder och fordonsbränder i svenska gruvor. 

 

4.2 Intervjuer 

I följande avsnitt presenteras det resultat som extraherats från samtliga 11 intervjuer. 

4.2.1 Respondenter 

Intervjuer genomfördes under hösten 2018 med totalt 11 respondenter: 

 

• 3 gruvrepresentanter 

• 3 räddningstjänster 

• 2 släcksystemstillverkare  

• 1 släcksystemsmontör  

• 1 representant från Brandskyddsföreningen Sverige   

• 1 expert inom ämnesområdet. 

 

Information om respektive respondent finns i Bilaga 1. 
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4.3 Gruvorna 

Gruvbolagen som tillfrågades att medverka i intervjustudien var Boliden AB och LKAB. Nedan 

presenteras utdrag från dessa intervjuer. 

4.3.1 Bränder i tunga fordon i gruvor  

I tabell 4 visas antalet tillbud med konstaterad brand på tunga fordon per år för respektive 

gruvföretag.  

 

Tabell 4. Antal bränder i tunga fordon per år för respektive gruvföretag. 

Företag Tillbud med konstaterad brand på tunga fordon (st.) 

Boliden 6–10 

LKAB 3–5 

 

Boliden  

De senaste åren har Boliden rapporterat in ca 20–25 tillbud per år varav cirka 50 % är 

fordonsrelaterade där inräknat lättare fordon såsom pickuper. Varje år förekommer, med varierande 

allvarlighetsgrad, omkring 6–10 tillbud med konstaterad brand i tunga fordon.  

 

LKAB 

Antalet tillbud med konstaterad brand i tunga fordon varierar från år till år. På årsbasis ligger antalet 

mellan cirka 3–5 bränder, där allvarlighetsgraden varierar.  

4.3.2 Släcksystem i den svenska gruvindustrin 2018   

Boliden och LKAB använder sig av samma tre släcksystemsfabrikat. Dessa är Dafo Forrex, 

Fogmaker och Ansul, se kapitel 3.8.9 i denna rapport.  Nedan redogör respektive företag hur de 

väljer släcksystem till sin verksamhet.   

 

Boliden 

Anledningen till att Boliden använder sig av flera olika släcksystem är enligt Bäckman att de inte 

vill lägga alla ägg i samma korg. Boliden väljer inte släcksystem utifrån fordonsslag eller 

användningsområde. Enligt Bäckman är det inte något släcksystem som passar bättre för en viss typ 

av fordon. Vad han känner till finns det ingen empirisk studie med faktiska tillbud som visar att 

vattendimma är bättre på bränder i vissa fordonstyper än skumsläckmedel eller vice versa. Det är 

snarare av utrymmesskäl eller installationsskäl som det är enklare eller snabbare att installera och 

underhålla släcksystemen på vissa fordonstyper. 
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En del fordonsleverantörer har förinstallerat släcksystem från fabrik vilket Boliden i vissa fall 

accepterar. Detta för att undvika rivning av redan befintliga system. I grunden är det dock SBF 

127 som avgör om Boliden ska välja ett släcksystem. Det ska vara ett släcksystem som är testat och 

godkänt enligt svenska Brandskyddsföreningens norm. Utöver det spelar andra faktorer som 

exempelvis service och underhåll roll vid val av system.   

 

LKAB  

Lindmark 

Vid beslut om vilket släcksystem som skall användas på ett givet fordon berättar Lindmark att 

systemens egenskaper är styrande. Exempelvis nyttjas en typ av system i större utrymmen där det 

förekommer mer ventilation och fläktar, vilket anses fungera väl i den typen av applikation. I slutna 

utrymmen nyttjas ett annat typ av system. 

 

På frågan om varför LKAB använder flera olika släcksystem är svaret delat. En orsak är att vissa 

system krävs för specifika applikationer som t.ex. släckgas i elskåp. En annan anledning ligger i 

organisationens historik där olika avdelningar tidigare valt olika system.  

 

Hansson 

LKAB använder olika släcksystem för att de kompletterar varandra. Alla släcksystemen har sina för- 

och nackdelar. Samtidigt är inte för många släcksystem önskvärt då det kan bli svårt att upprätthålla 

kompetens avseende service och underhåll. Hansson poängterar att släcksystemen idag liknar 

varandra i hög utsträckning och att släckverkan hos systemen är nästintill likvärdig.  

 

LKAB väljer släcksystem till sina fordon utifrån flera aspekter. Det ska vara ett beprövat och 

fungerande släcksystem som framförallt har en funktion där service och underhåll kan upprätthållas. 

Valet beror även på vilken typ av fordon släcksystemet ska installeras på. Dock har valet av 

släcksystem idag inte lika stor betydelse. Tidigare, cirka fem år sedan, valde LKAB en typ av 

släcksystem i lättare fordonstyper och ett annat i tyngre fordon och applikationer. Idag har båda 

systemen utvecklats så pass mycket att det inte är någon större skillnad. 
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4.3.3 Erfarenheter 

Följande avsnitt redovisar gruvornas samlade erfarenheter om bränder i gruvfordon och situationer 

där släcksystem varit involverade. 

 

4.3.3.1 Erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte släckt branden 

Boliden 

Bäckman har erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka branden. 

Det är inte många fall där Boliden haft brand i ett fordon där släcksystemet har aktiverats och 

utfallet inte genererat någon typ av återantändning eller efterarbete. Enligt Bäckman finns det inga 

bra uppgifter på hur många tillfällen det inträffat. Han beskriver vidare att det är en väldigt 

begränsad mängd släckmedel i släcksystemen idag vilket skulle kunna vara en påverkande faktor. 

 

I och med att motorrummens layout skiljer sig så pass mycket åt mellan maskinerna blir det väldigt 

installatörsberoende hur dysorna placeras. Installatören styr antalet dysor och vilken riktning de ska 

ha. Bäckman undrar hur gruvbolagen ska veta att de får ut optimal effekt för varje 

motorkonfiguration och fordonstyp.  

  

Bäckmans lösningsförslag är att arbeta mot att optimera installationerna så mycket som möjligt. 

Idag arbetar Boliden mycket mot automation och i ett sådant scenario tappas den andra vågen med 

mänskliga operatörer vid en släckinsats, vilket är ett problem som gruvindustrin har framför sig.  

 

LKAB 

Lindmark 

De erfarenheter Lindmark har av bränder där släcksystemet aktiverats men inte lyckats släcka 

branden är exempelvis där fordonets motor skurit och havererat på ett sådant sätt att stora mängder 

brännbar vätska kommit i kontakt med heta ytor. Detta explosiva förlopp är dock något som inte 

anses ligga inom ramen för släcksystemens design. Lindmark känner till ett fåtal tillfällen då detta 

inträffat och beskriver vidare sin syn på fordonsmonterade släcksystem som en sprinkler med syfte 

att hålla ned och begränsa spridning av branden tills dess räddningstjänst är på plats. När det gäller 

lösningar på de tillfällen släcksystemet varit otillräckligt föreslås en större mängd släckmedelsvätska. 

Dock behöver fordonens begränsade utrymme beaktas och behovet måste vägas mot övrig 

utrustning som skall monteras på fordonen.  

  



36 
 

Hansson 

Hansson har erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka branden. 

Vid totalbränder och större bränder där det blir stor spridning inom fordonet händer det att 

mängden släckmedel är otillräcklig. Släcksystemen är oftast koncentrerade kring motorutrymmet 

eller elskåp och sker brandspridning till exempelvis hytt eller däcken, som är oskyddade områden, 

har släcksystemen ingen effekt. Hanssons lösningsförslag är att försöka utöka det skyddade området 

på fordonen men påpekar samtidigt att såpass komplexa system kan bli svåra att åstadkomma. 

 

4.3.3.2 Erfarenhet av bränder där släcksystemet inte aktiverats  

Boliden 

Det finns ett fåtal exempel på tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand. Antingen har 

branden inträffat någonstans på fordonet där det inte finns detektion, exempelvis vid en 

hjulseparation i ett gummidäck. Branden upptäcks inte av systemet då det inte finns någon 

detektion där, samma sak gäller för bränder kring bromsar. Det finns även tillfällen då släcksystemet 

inte genomgått underhåll i tillräckligt stor utsträckning vilket har resulterat i sämre prestanda. Det 

finns varningslampor för detta, då systemen kontinuerligt självdiagnostiserar, men det har funnits 

tillfällen då operatören inte lagt märke till dessa. Vidare nämner Bäckman att vid några tillfällen 

har detektionssystemen misslyckats med att upptäcka brand trots att detektorn har varit exponerad 

för branden. 

 

Att brand har uppstått utanför skyddat område har inträffat. Men Bäckman törs inte svara på vid 

hur många tillfällen det skett. Dessa situationer kan vara vid rökalstring och värmeutveckling i en 

broms eller vid en hjulseparation. Det blir inte alltid en utvecklad brand i ett sådant scenario men 

om det skulle ha blivit en brand så skulle den inte detekterats av släcksystemet.  

 

Tillfällen där släcksystemet inte fungerat som det är tänkt eller att det blivit en brand på grund av 

bristande underhåll av släcksystemet är få. Exkluderas bränderna som sker utanför skyddat område, 

är bränder i motorutrymmet där släcksystemet inte aktiverats sällsynta.  

 

I dagsläget används två tekniker för detektion på Bolidens fordon. Den ena tekniken bygger på 

elektroniska ledare som ligger i en skyddande slang. När slangen smälter vid en viss temperatur 

skapas en kortslutning och släcksystemet utlöses. Teknik nummer två har en trycksatt slang med 

kvävgas. När det brinner hål på slangen sjunker trycket och släcksystemet aktiveras. Ingen av dessa 

metoder är ett speciellt snabbt detektionssystem enligt Bäckman. Båda detekteringsmetoderna är 

även väldigt beroende var detektionen placeras. Dras detektionen för nära exempelvis ett 
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turboaggregat eller andra heta delar genereras falskutlösningar av släcksystemet. För att undvika det 

dras detektionsslingan lite längre ifrån värmekällan. Konsekvensen av detta blir dock att en 

fördröjning uppstår vid ett faktiskt brandtillbud. Bäckmans lösningsförslag på detta problem är att 

undersöka om en utökad detektion kan optimera detekteringen. Boliden undersöker om det går 

att använda aspirerande system eller någon typ av optisk teknik. Aspirerande system är ett rörsystem 

som suger in luft och detekterar sotpartiklar i luften. Bäckman har dock svårt att tro att det 

aspirerande systemet kommer fungera i gruvan då det är en extremt dammig och smutsig miljö. 

Det finns även en underhållsproblematik med den typen av detektionssystem. Istället för att ha en 

detektionslösning kanske det är lämpligt att ha två stycken som samverkar med varandra för att 

snabbare kunna detektera brand. Även för att kunna detektera brand på fler ställen i 

fordonsgeografin.  

 

LKAB 

Lindmark 

Lindmark berättar om erfarenheter av tillfällen då släcksystemet inte aktiverats trots att brand 

förekommit. De främsta orsakerna ligger hos detektionssystemen och i den mänskliga faktorn i 

samband med service. Då har det handlat om att detektionsutrustning demonterats i samband med 

service och inte återställts på ett korrekt sätt varvid detektionen av brand senare uteblivit. Vid andra 

tillfällen har ventiler på släcksystemen ej återställts efter att fordonen varit inne på verkstad. Enligt 

Lindmark har detta inträffat vid en handfull tillfällen och hans förslag på lösning är att utföra den 

dagliga tillsynen mer noggrant.  

 

Hansson 

Hansson har erfarenhet av tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand, av flera olika 

anledningar. Det har förekommit tekniska fel på släcksystemen som gjort att de inte aktiverats.  

 

4.3.3.3 Erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats utan brand 

Boliden 

Boliden har erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brunnit. Vid dessa 

tillfällen har detektionsslingorna varit placerade för nära heta delar så att de har smält, vilket 

resulterat i aktivering av släcksystemet. Detta sker även i underhållssituationer då mekaniker inte 

har tillräcklig kunskap om systemen. Det har förekommit situationer där de inte desarmerat 

systemen innan de börjat svetsa vilket resulterat i att en elektrisk puls gått genom släcksystemet, 

vilket orsakat aktivering. Även att någon av misstag råkat klippa av en kabel eller slang från 
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släcksystemen har förekommit, eller att människor på annat vis varit oförsiktiga med systemen. 

Fenomenet var vanligare förut och var en av anledningarna till att systemen moderniserades.  

 

Att släcksystemet aktiveras i servicesammanhang är betydligt mindre vanligt idag. Boliden utbildar 

kontinuerligt sin personal för att öka medvetenheten om släcksystemen. Vidare berättar Bäckman 

att sådan typ av information inte alltid når honom. Är det någon som aktiverar ett släcksystem i en 

verkstad under jord så är det ingenting som rapporteras. Bäckmans lösningsförslag till situationer 

där släcksystemet aktiverats fastän det inte brunnit är utbildning och systemoptimering.  

 

LKAB 

Lindmark 

Gällande tillfällen då släcksystemet aktiverats utan förekomst av brand nämner Lindmark att det 

förekommer vid bland annat underhållsarbete då någon aktiverar systemet av misstag. Vidare 

inträffar det även efter ombyggnationer av fordonen och beror då exempelvis på att 

detektionsslingan monterats på ett sådant sätt att den utsätts för mekanisk nötning vilket kan leda 

till oavsiktlig aktivering. Detta inträffar omkring tio gånger per år och ett sätt att komma till rätta 

med problematiken vore att gå ut med tydligare information till de som utför service på fordonen 

enligt Lindmark.  

 

Hansson 

Hansson har erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brunnit. 

Ibland har tekniken i släcksystemet fallerat. Ibland är detektionen felplacerad, exempelvis för nära 

en het yta, vilket kan resultera i att släcksystemet aktiveras. Ibland tror förarna att det brinner fast 

det inte varit någon brand. Föraren kan ha misstagit vattenånga för rök och då manuellt aktiverat 

släcksystemet. Många gånger sker detektionen i dessa system med någon typ av slang som är 

värmeberoende. Dessa kan av någon anledning, exempelvis vid olika vridningar och rörelser i 

fordonen, nötas eller gå av. Det är därför viktigt att installatören tänker till innan montage. Hansson 

förespråkar bra underhåll och utbildning av förarna som ett sätt att lösa problematiken som tagits 

upp. 

 

4.3.3.4 Erfarenheter av bränder i eldrivna fordon 

Boliden 

Då eldrivna fordon precis är på väg att bli en realitet i Bolidens verksamhet finns än så länge ingen 

erfarenhet av bränder i denna fordonstyp. För tillfället har Boliden två batteridrivna borriggar men 
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det finns även några lättare elfordon i form av pickuper. Än så länge har inget brandtillbud inträffat 

där dessa fordon varit inblandade. 

 

Bolidens framtidsvision är en dieselfri gruva. Idag drivs projekt mot detta och vissa prognoser visar 

att det kan uppnås inom tre år. Då är det dock främst till de tunga fordonen som det finns bra 

alternativ. Utvecklingen för de lätta lastbilarna och servicefordon är inte lika långt gången och 

därför kommer det ta längre tid att byta ut den fordonsflottan. För de specialiserade fordonen 

såsom gruvtruckar och gruvlastmaskiner pågår det utveckling i mycket större utsträckning och 

fordonstillverkarna arbetar febrilt med att få fram fordon vars prestanda är tillräcklig.  

 

En stor skillnad i brandskyddet mellan eldrivna och dieseldrivna fordon är att släcksystem installeras 

med olika taktik med avseende på dysorna. I dieseldrivna fordon ska dysorna vara riktade mot 

turboaggregat, avgasrör och den heta sidan på motorn. Mycket av släckeffekten hamnar mot dessa 

komponenter och i viss utsträckning även mot hydraulisk utrustning. På elfordon finns inte dessa 

komponenter kvar och idag är det ingen som riktigt vet hur ett elfordon ska sprinklas för bästa 

effekt enligt Bäckman. En frågeställning som Bäckman tar upp är om exempelvis hjulhus och 

bromsar bör sprinklas. Detta är inte något som görs idag, men är ändå en plats där brand kan 

uppstå. 

 

I framtiden kanske batteridrivna fordon kommer förorsaka färre brandtillbud än dieseldrivna 

bruttomässigt. En fullt utvecklad brand i ett batterifordon är något som de inte har beredskap för. 

Idag finns ingen strategi för hur räddningstjänsten ska jobba med ett sådant scenario ovan jord och 

absolut inte i underjordsmiljö. Den idag enda kända släckmetoden för bränder i litiumjonbatterier 

är kopiösa mängder vatten. Detta är inget en gruva kan garantera finns tillgängligt. Att det finns 

en brandpost var 50–100 meter i gruvan är idag inte en realitet och kommer nog inte bli i framtiden 

heller. Gruvbolagen har många frågetecken kring hur de ska hantera en sådan händelse och enligt 

Bäckman är batteriet helt klart ett orosmoment. 

 

Brandskyddet för eldrivna fordon jämfört med dieseldrivna fordon skiljer sig idag. Det 

förebyggande arbetet på dieselfordon handlar mycket om att byta slangar och att underhålla 

turboaggregat och heta delar. Brandskyddet på elfordon kommer nog till stor del handla om battery 

management system (BMS) och varningssystem som diagnostiserar batteripaket och motorer 

löpande. Där blir det väldigt viktigt att ha respekt för att om något inte fungerar som det är tänkt. 

Om problem med batteriet uppstår måste fordonet tas ur drift och en utredning inledas. Idag finns 

det tendenser till att operatörerna fortsätter använda fordonen trots felalarmering. Om ett fordon 
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larmar om felkoder inser inte alla att brand är en möjlig konsekvens av att felet ignoreras. Det kan 

röra sig om ett ganska lindrigt fel och operatören tänker “Det där är inte så farligt” och kvitterar 

felkoden. Ett sådant beteende kan leda till allvarliga konsekvenser i slutändan. Det är extremt 

viktigt att detta beteende bryts på batterifordon i synnerhet eftersom det är så många nya okända 

faktorer kring ett brandförlopp. Det är viktigt att ge tid för diagnos av fel och misstänkt beteende 

i ny teknik.  

 

LKAB 

Lindmark 

Gällande bränder i eldrivna fordon nämner Lindmark att LKAB har begränsade erfarenheter. Vid 

de tillfällen det har inträffat, har brandorsaken inte varit kopplad till det faktum att fordonet varit 

eldrivet utan orsakats av kortslutningar i externt monterad utrustning. Vidare när det gäller 

brandförloppen hos el- respektive dieseldrivna fordon menar Lindmark att skillnaderna är 

förhållandevis små vid större händelser. Detta på grund av att fordonens generella uppbyggnad är 

likartad avseende exempelvis däck och hydrauliska system. När det gäller skillnader i brandskydd 

för eldrivna fordon belyses främst skillnader i arbetsrutiner så som att bryta strömmen till fordonen 

vid avslutat arbete. 

 

Hansson 

Då merparten av LKAB:s fordon är dieseldrivna är det mer vanligt med brand i sådana fordon. 

Dock har LKAB viss erfarenhet av bränder i eldrivna lastmaskiner. Dessa fordon har drivits av 

högspänning på 1 kV och varit anslutna med kabel. Erfarenheterna av bränder i mindre 

batteridrivna fordon är betydligt färre. 

 

Den skillnad som finns mellan eldrivna- och dieseldrivna fordons brandförlopp beror på ett antal 

faktorer som styrs av fordonens egenskaper och uppbyggnad. I dieseldrivna fordon förekommer 

läckage av bränsle och oljor, samt hög värmeutveckling i motorn. Eldrivna fordon får överslag i 

antingen elkablaget eller i matningen till eller i något elskåp. För eldrivna fordon händer det mer 

sällan att det blir någon typ av överhettning.  

 

En skillnad i brandskyddet mellan eldrivna och dieseldrivna fordon är placeringen av släcksystemets 

dysor. Det finns även rena elskåp där alternativa släckmedelstyper såsom gas kan användas. I stora 

drag är det inte mycket som skiljer brandskyddet för el- och dieseldrivna fordon åt. 
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4.3.3.5 Övriga erfarenheter av släcksystem i tunga gruvfordon 

Boliden 

Det finns tillfällen där Boliden haft brand i fordon och släcksystemet har löst ut men inte levererat 

släckmedel på rätt sätt. Den enda logiska förklaringen är att det har utförts service på fordonet, där 

släcksystemet har kopplats isär i leveransledningen, som fördelar släckmedlet ut till dysorna, och 

sedan inte skruvats ihop igen. Istället för att ge en bra skumspray i dysorna mot de heta delarna har 

allt släckmedel skickats mot bergväggen i en tjock stråle.  

 

Det finns tillfällen då en del av dysorna varit igensatta av smuts och därmed har viss, men inte full, 

effekt erhållits. Boliden har även haft system, som de inte längre har kvar, där släckvätskan har 

koagulerat i tankarna. När systemet aktiverades kom bara en trög sörja från dysorna. Detta har 

skett vid enstaka tillfällen.  

 

Bäckmans lösningsförslag är återigen utbildning. Alla som kan komma att behöva göra ingrepp i 

släcksystemen ska ha kunskap, respekt och förståelse för hur viktigt det är att systemen sätts ihop 

igen på rätt sätt. 

 

LKAB 

Om ett släcksystem aktiverats tas fordonet in på verkstad där problemet åtgärdas. Hur lång tid det 

tar att få fordonet i bruk igen beror på vilken typ av fordon det är. Skulle ett fordon falla bort, på 

grund av att släcksystemet har aktiverats, klarar gruvproduktionen det. LKAB räknar alltid med att 

det är några fordon på verkstad av flera olika anledningar. I produktionsperspektiv så gör det inte 

så mycket om något enstaka släcksystem aktiveras per år då det är en relativt liten kostnad.  

4.3.4 Utredningar 

I följande avsnitt presenteras information hur gruvbolagen arbetar med utredningar gällande 

bränder. 

 

Boliden 

Kriterierna för att Boliden ska genomföra en utredning är ett större brandtillbud med antingen ett 

totalförstört fordon, att branden lett till en utrymning av gruvan eller att det förekommit fara för 

person.  

 

Boliden försöker återkoppla till montörerna och tillverkarna varje gång ett släcksystem har fungerat 

otillfredsställande. Vid allvarligare tillbud brukar de bjuda in eller kräva att någon från 
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installatörfirman eller servicefirman är med vid en utredning. Boliden intervjuar dem och använder 

deras expertis för att förstå om systemet fungerade som det skulle. Dessa firmor brukar ha ett ganska 

stort egenintresse av att få vara med och utreda bakomliggande orsaker.  

 

Boliden kan inte se någon trend gällande släcksystemen i deras utredningar. I de flesta fall har 

släcksystemen aktiverats och fungerat som de ska. Sen kanske det inte resulterar i en 

hundraprocentig släckning, men det är inte heller förväntat. I vissa fall har det varit något tekniskt 

fel på släcksystemet, men Boliden kan inte se något systematiskt mönster att det gäller samma typ 

av fel. 

 

LKAB 

Lindmark 

När det kommer till frågan om samverkan med montörer och leverantörer av släcksystem menar 

Lindmark att det finns en god kontakt med dessa. Det är ofta någon som dagligen utför arbete på 

släcksystemen i gruvan som samverkar och lyfter och löser uppkomna problem direkt med 

tillverkaren. Ofta är det problem av enklare art och således brukar ingen dokumentation upprättas. 

Vidare genomförs årsvisa teknikermöten med leverantören vilket innebär ytterligare ett forum för 

att lösa de problem som identifierats. 

  

Som en del i efterarbetet då ett släcksystem fallerat utför LKAB:s interna utredningar. Detta är 

dock inget som är brukligt i de fall systemet aktiverats oavsiktligt. Enligt Lindmark visar flertalet 

utredningar på att felaktigt placerad detektion är den bakomliggande orsaken. Exempelvis har man 

inte haft i åtanke vad som är heta ytor, eller problem vid introduktion av nya komponenter som 

gett förändrade förutsättningar för detektionssystemen. Det har inträffat att detektionsslingorna 

torkat ut på grund av värme med försämrad detektion som följd. Återigen tar Lindmark upp den 

mänskliga faktorn där det inträffat att ej återställda ventiler varit orsak till fallerande system. 

 

Hansson 

LKAB återkopplar till montörerna och tillverkarna varje gång något händer med ett släcksystem. 

Det skrivs en intern utredningsrapport där allt från arbetsmiljö och släcksystem behandlas. Vid 

större händelser och tillbud kan släcksystemstillverkare, fordonstillverkarna, försäkringsbolag och 

andra externa parter såsom RISE vara inbjudna att delta i utredningen. Vad Hansson kan se finns 

det ingen trend i utredningarna gällande släcksystem, speciellt inte de senaste åren. I och med att 

det finns en kontinuerlig kommunikation och gemensamma utredningar förbättras släcksystemen 

efterhand. Enligt Hansson är systemen mycket stabilare idag jämfört med för tio år sedan. 
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4.3.5 Påverkande faktorer 

I följande avsnitt presenteras de faktorer som kan påverka släcksystemen. 

 

Boliden 

Tidigare hade släcksystemen som suttit på bergtruckarna i Aitik haft problem med det arktiska 

klimatet där temperaturer ned mot -50 ˚C förekommer. Det var en utmaning att få fram en 

skumvätska som inte frös och samtidigt hade bra släckeffekt. Idag finns det släckvätska som är 

godkänd ner till -45 ˚C. Bäckman har inte hört att det varit några problem med fryst släckvätska i 

modern tid.  

 

Miljön som gruvfordonen används i är påfrestande. Enligt Bäckman är damm, lera, extrema 

vibrationer och påfrestningar, gruvspecifika faktorer som skulle kunna påverka släcksystem. 

Exempelvis sätts systemens dysor igen av partiklar som finns i gruvan. Idag har dysorna en 

skyddande huva i gummi, men enligt Bäckman är det en typisk detalj som kan försvinna. Damm 

och lera, tillsammans med gruvans korrosiva miljö, gör att det rostar mycket. Det påverkar 

egentligen inte effektiviteten på släcksystemet utan snarare på ett sådant sätt att vissa komponenter 

måste bytas mer regelbundet än om det hade varit ett system som gick ovan jord i torr miljö.  

 

Hos gruvfordon är motorutrymmets layout radikalt olika mellan olika fabrikat och fordonstyper. 

Bäckman jämför med bussar där motorn ofta är placerad längst bak under de sista bänkraderna i 

ett hyggligt rektangulärt område med ganska täta väggar, där kylfläkten i det flesta fall blåser i 

samma riktning. Så är inte fallet på gruvfordon. Därför är det viktigt att arbeta med optimering av 

dysornas placering med mera. På vissa fordon som verkar i gruvan är motorn inte innesluten, utan 

öppen mot omgivningen. Detta påverkar effektiviteten hos släcksystemet men är samtidigt en 

statisk designförutsättning. 

 

Bäckman berättar även att utbildning och inställning hos operatörerna är en faktor som kan påverka 

släcksystems effektivitet. Den dagliga kontrollen, där bland annat trycket i släckmedelsbehållaren 

kontrolleras, är viktig för att kunna säkerställa ett fungerande system. Enligt Bäckman är det en 

ständig utmaning att få människor att ta sådana saker på allvar och att utföra kontrollen på ett 

seriöst sätt.  
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LKAB 

Lindmark 

De yttre faktorer som Lindmark tar upp som direkt påverkar effektiviteten hos släcksystemen är 

miljön i gruvan. Gruvmiljön är extremt dammig och det kan vara olika vinddrag beroende på hur 

ventilationen på platsen är utformad. Ytterligare en faktor är hur inneslutet utrymmet som 

släcksystemet sitter i är. Detta är som tidigare nämnts en faktor som tas i beaktande vid val av 

släcksystem. 

 

När det kommer till vilka inre faktorer som påverkar effektiviteten hos släcksystemen pekar 

Lindmark i huvudsak på placering av detektionen. Vidare hur typbranden har bedömts på det 

specifika fordonet då det inverkar på hur stor kapacitet som väljs på släcksystemet. Grunden är tre 

liter per kubikmeter men på vissa fordon har en högre kapacitet valts då en större riskbild 

identifierats. Lindmark tar även upp att han ser rutiner såsom dagligt underhåll som en del av de 

interna faktorerna och nämner specifikt trasor och dylikt som hittats i fordonet efter service som 

ett förbättringsområde. 

 
Hansson 

Den yttre faktor som Hansson tar upp som direkt påverkar effektiviteten hos släcksystemen är 

gruvans miljö såsom damm, smuts och vatten. 

 

När det kommer till vilka inre faktorer som påverkar effektiviteten hos släcksystemen pekar 

Hansson i huvudsak på slitage på grund av rörelse inom maskinen. Den värme som alstras i vissa 

fordon kan göra att utlösningstemperaturen måste höjas vilket kan resultera i fördröjd detektion. 

 

Värmegenererande källor på gruvfordon är bland annat motorer och bromsar. Idag finns inget 

släcksystem som är riktat mot bromsarna i hjulhusen men Hansson har svårt att se att det skulle bli 

någon totalbrand av de bränderna som uppstår där. Det kan förekomma mindre händelser i 

hjulhusen då det ryker och småbränder uppstår, men enligt Hansson har föraren vid det laget 

hunnit bli varse och påbörjat insats med handsläckare eller annat släckredskap.  

 

Motorn och avgasdelar är de stora anstiftarna till brand i dagens gruvfordon. Ofta är det en 

hydraulledning som brister och sprutar olja på en het yta.  
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4.3.6 Kontroll och underhåll 

I följande avsnitt presenteras information om kontroll och underhåll i både släcksystem och 

gruvfordon. Gruvbolagen uppger vilka brister som noteras vid kontroller och vilka åtgärder som 

vidtas för att avhjälpa bristerna. 

 

Boliden 

Det är stor spridning på de brister som noteras vid kontroller av fordonens släcksystem. En vanlig 

brist är att ledningarna till summern rostar sönder, med följden att det audiella larmet uteblir. 

Exemplet med den elektroniska larmtutan är en typisk sak som upptäcks vid den årliga kontrollen, 

men som rimligen borde upptäckts av operatören vid den dagliga tillsynen då det är en 

kontrollpunkt och en typ av avvikelse som skall rapporteras. 

 

Boliden utför vissa saker i det förebyggande underhållet av släcksystemen samtidigt som fordonen 

är på verkstad för det vanliga fordonsunderhållet. Då kontrolleras tryck i tankar och en okulär 

översyn görs för att kontrollera att allt ser helt och funktionsdugligt ut.  

 

En gång per år utför ett externt serviceföretag en noggrannare kontroll på släcksystemet, enligt 

SBF 127. Då kontrolleras bland annat att informationsskyltar, som exempelvis visar var 

utlösningsdon och liknande sitter, är intakta. Skyltar är en typisk artikel som försvinner i den miljön 

som fordonen går i. Utlösningsdon eller utlösningsknappar kan ha blivit knäckta och/eller 

försvunnit på grund av att de kommit åt bergväggar. Dysor kan vara igensatta av damm och fukt 

som tillsammans bildar en cementliknande beläggning vilket innebär att de behövs bytas ut. 

Läckage på behållarna med släckmedel kan ha uppstått. Dock är detta inte brister, utan service och 

underhåll enligt Bäckman. 

 

Boliden överväger att göra de mer djupgående kontrollerna oftare. Deras gruva i Garpenberg har 

redan börjat göra den ”årlig brandskyddskontrollen” två gånger per år på fordon som är äldre än 

fem år. Äldre fordon är mer slitna och ibland prioriteras de inte lika högt underhållsmässigt vilket 

ökar brandriskerna. Därför har Boliden på prov utfört brandskyddskontrollerna med sex månaders 

intervall. De hoppas på så vis få färre avvikelser när kontrollerna väl utförs. 

 

Idag utför Boliden underhåll på släcksystemen via underleverantörer. De har inte egna mekaniker 

som är utbildade på alla aspekter och detaljer på släcksystemen.  
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Boliden har tagit fram en utbildning för operatörer och mekaniker i syfte att öka förståelsen för 

släcksystemen. Utbildningen beräknas bli klar hösten 2018 och specificerar vad företaget kan utföra 

själva och när de ska ta in experter på systemet. 

 

LKAB 

Lindmark 

De brister som noterats i samband med kontroller av släcksystemen är exempelvis felplacerade 

dysor och detektionsutrustning. Vidare har även brister på kretskort i släcksystemens central 

upptäckts och vid minst två tillfällen misstänks dessa brister ligga bakom kortslutningar som orsakat 

mindre bränder. En misstänkt källa till kortslutning är den avspolning av maskinerna som sker då 

vatten kan ha trängt in i släcksystemens central.  

 

De som idag arbetar med underhåll av släcksystemen på LKAB är enligt Lindmark nöjda med hur 

kontroller på släcksystemen utförs. Idag sker detta årligen och LKAB har personal som kontrollerar 

omkring 300 system. Utöver det genomförs daglig tillsyn på fordonen av operatörerna före 

användning. Detta innebär ett antal kontrollpunkter så som vätskenivåer, att läckage ej 

förekommer och generell status på släcksystemet. Här ser Lindmark möjlighet för förbättring då 

dessa kontroller utförs olika noggrant av olika operatörer. 

 

Hansson 

De brister som noterats i samband med kontroller av släcksystemen är exempelvis nötningsskador 

på kablage och detektionsslangar samt skador på dysor. 

 

Enligt Hansson är de kontroller som genomförs på släcksystemen idag ganska systematiserade. 

Hanssons förbättringsförslag för kontrollerna är att införa digital administration så att central 

uppföljning på utförda kontroller kan genomföras.  

 

Underhåll på släcksystemen sker kontinuerligt genom okulär besiktning och kontroll av mängden 

släckvätska och tryck i behållaren. Detta görs varje gång ett fordon är inne på verkstad för annan 

service vilket är cirka var sjätte vecka. Utöver det genomförs daglig tillsyn på fordonen av 

operatörerna före användning. Hansson har inga konkreta förbättringsförslag på underhållet som 

genomförs på släcksystem idag. 
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4.3.7 Regelverk 

I följande avsnitt presenteras gruvornas syn på gällande regelverk för släcksystem.  

 

Boliden 

Enligt Bäckman finns det brister med funktionstestet som föreskrivs i SBF 127 idag. Testet är ett 

praktiskt prov där ett äldre fordons motorutrymme fylls med spån och olja. Innehållet i 

motorutrymmet antänds och släcksystemet som provas får i uppgift att släcka det. Enligt Bäckman 

är inte testet särskilt vetenskapligt och ändå ska det visa på om ett släcksystem uppfyller kraven. 

Testet specificerar inte heller hur motorgeografin ska se ut. För en viss typ av hjullastare kanske 

det funkar bra men på en annan typ av lastmaskin som exempelvis inte har några sidoluckor, kanske 

resultatet blir ett helt annat.  

 

Dagens regelverk saknar även en bra beskrivning på hur ett släcksystem bör optimeras för den 

motortyp som ska skyddas.  

 

En annan brist som påtalas är avsaknaden av certifieringsmetod i regelverket. I ett projekt håller 

Bäckman med flera på att ta fram en personcertifiering som ska säkerställa att alla som ska utföra 

de årliga brandskyddskontrollerna och släcksystemskontrollerna ska ha genomgått samma 

utbildning samt ha ett tidsbegränsat personligt certifikat.  

 

Bäckman ser ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon. Dels för att testet i 

SBF 127 inte är tillräckligt omfattande och vetenskapligt för att avgöra om ett släcksystem är bra 

eller inte. Vidare tar Bäckman upp behovet av kunskapskrav för den personal som installerar 

systemen då det skulle säkerställa att de har tillräckligt god förståelse för riskkällorna och kan 

optimera installationen. Idag tas detta inte upp i något befintligt regelverk.   

 

Boliden har ibland fått lov att övertyga entreprenörer att det är nödvändigt att deras fordon ska 

vara skyddade enligt SBF 127. Då SBF 127 tidigare varit en ren skogsbruksnorm har inställningen 

”Varför ska vi följa de reglerna? Det har ingenting med gruvor att göra”. Det finns alltså även en 

pedagogisk aspekt med ett separat regelverk. 

 
LKAB 

Lindmark 

Gällande en eventuell problematik eller brist med dagens regelverk för släcksystem anser Lindmark 

att SBF 127 främst är anpassad för skogsmaskiner, som arbetar i en helt annan miljö än den som 
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gruvfordonen utsätts för. Ett annat problem med dagens regelverk är avsaknaden av typfall som 

släcksystemen ska vara dimensionerade för att hantera. Detta innebär att det idag kan finnas en 

övertro på släcksystemen menar Lindmark. Utöver det som nämnts efterfrågas en tydligare 

bakgrund till arbetet bakom de regler och föreskrifter som finns idag. Lindmark öppnar även upp 

för en mer vetenskaplig utredning av vilka behov som finns hos gruvorna och hur regelverket ska 

utformas för att möta dessa. Lindmark ser ett tydligt behov av ett separat regelverk för gruvfordon. 

 

Hansson 

Gällande en eventuell problematik eller brist med dagens regelverk för släcksystem anser Hansson 

att SBF 127 främst är anpassad för skogsmaskiner. Det finns inget regelverk idag som kontrollerar 

släcksystemens uppbyggnad. Merparten av släcksystemen idag är byggda och anpassade för 

skogsmaskinerna och sen har gruvorna i dialog med släcksystemstillverkarna utökat systemen lite 

grann. Detta är inget en ny tillverkare kan läsa sig till utan det är saker som gruvorna tillsammans 

med deras befintliga släcksystemsleverantörer har kommit överens om.  

 

Hansson efterfrågar ett separat regelverk, motsvarande SBF 127, som riktar sig mot gruvornas 

specifika behov. Det regelverket bör ha med minimikrav på vätskemängder och dysor 

dimensionerade för fordonstyper i gruvan. Föreskrifterna i regelverket bör baseras på provningar 

som är utförda på gruvmaskiner där hänsyn har tagits till gruvornas miljö. Gruvornas speciella 

behov innefattar bland annat specifika fordon, stora mängder hydraulolja, stora mängder diesel, 

utrymmesbegränsningar och komplex rökspridning inom själva gruvan. Hansson tror att sådana 

typer av provningar sannolikt skulle resultera i krav på högre vätskevolymer jämfört med dagens.  

4.3.8 Krav från försäkringsbolag 

I följande avsnitt presenteras de krav som försäkringsbolag ställer angående släcksystem på tunga 

gruvfordon. 

 

Boliden 

Vad Bäckman vet ställs inga krav gällde fordon överhuvudtaget från försäkringsbolagen. Det är i 

vart fall inget som försäkringsbolagen vill kontrollera eller diskutera när de är ute och gör sina 

inspektioner enligt Bäckman. Försäkringsbolagen tittar på den produktionsrelaterade 

infrastrukturen såsom skippar, transportband, kvarnar och krossar. Utrustning som vid haveri leder 

till längre produktionsbortfall i gruvan. Försäkringsbolagen tittar alltså i huvudsak på ”Business 

interruption” och ”Major loss cases” och där är fordon inte ett problem. 
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LKAB 

På frågan vilka krav som ställs från försäkringsbolag angående släcksystemen på de tunga fordonen 

är det att GRAMKO:s regelverk skall följas. 

4.3.9 Framtiden 

Följande avsnitt beskriver vad gruvorna har för behov i framtiden gällande regelverk samt hur de 

anser att morgondagens släcksystem bör vara utformade. 

 

Boliden 

Bäckman tror att framtiden kommer handla om andra energibärare och hur de ska skyddas på bästa 

sätt. En termisk rusning i battericeller som sprider sig mellan batteripacken är inget som dagens 

släcksystem klarar av. Släcksystemens uppgift skulle kunna vara att skydda andra riskkällor. Dock 

kvarstår problematiken med vad som händer vid ett stort haveri i ett litiumjonbatteri. Det finns 

även frågetecken kring hur omgivande strukturer ska skyddas, exempelvis räddningskammare. För 

än så länge kan ingen svara på hur länge ett 3,5 ton litiumjonbatteripack brinner.  

    

Det finns exempel där fordon försedda med dessa typer av batterier har brunnit och branden har 

släckts. Därefter har de utbrända fordonen ställts på förvaring och sen har det börjat brinna igen 

efter flera dagar. Hur detta ska hanteras har Bäckman inget svar på. Det behöver inte ens bli en 

brand, utan det kan vara ett fordon under jord som larmar om ett kritiskt batterifel. Ska all personal 

ut ur gruvan tills de forslat bort fordonet i fråga? Tekniskt sett skulle det kunna börja brinna när 

som helst.  

 

Det som skulle göra störst skillnad är om släcksystemen kunde optimeras för det fordon det ska 

verka i. Installatörer är duktiga idag men det finns inga regler om vem som är behörig att installera, 

vilket ger utrymme för oseriösa aktörer på marknaden. Detta finns det exempel på från Finland, 

där installatörer ställt sig kritiska till vissa installationer de påträffat. I vissa fall handlar det om tycke 

och smak men i andra fall handlar det om otillförlitliga installationer som på sikt kan leda till 

problem. 

 
LKAB 

Lindmark 

När det gäller hur morgondagens släcksystem bör vara utformade följer LKAB utvecklingen där 

det hela tiden kommer nya krav på fordonen gällande exempelvis miljö och utsläpp. En möjlig 

utveckling är batteridrivna fordon men där menar Lindmark att det finns för lite information i 

dagsläget för att kunna fatta beslut. Han resonerar vidare att det finns en problematik med att 
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introducera en risk som exempelvis litiumjonbatterier kan innebära men att med mer kunskap 

inom området går det också att hantera riskerna. Han välkomnar även att de stora tillverkarna 

arbetar med detta då de har en bra uppfattning om säkerheten som krävs. Vidare nämner han att 

han är mer orolig över personbilar och mindre fordon än gruvfordon. Här efterlyser han ett 

regelverk som bland annat styr placering av batterier. 

 

En möjlig framtid är en ökad andel autonoma fordon i gruvorna. Om detta är fallet är LKAB:s 

prioritet att se till att människor är i säkerhet. I de fall människor är i en utsatt rökfylld miljö 

kommer ambitionen vara att undsätta dessa och i en majoritet av fallen kommer fordonen tillåtas 

brinna till dess att de själv slocknar. Detta är i linje med hur arbetet ser ut idag och Lindmarks 

bedömning är att de hade haft två bränder extra per år om möjligheten att släcka manuellt inte 

funnits.  

 

Hansson 

När det gäller hur morgondagens släcksystem bör vara utformade vill LKAB ha ett regelverk som 

är anpassat för deras fordon och miljö som verkligen möter de behov som finns. Sen blir det alltmer 

vanligt med elrelaterade och fjärrstyrda fordon av olika slag. Detta gör att det är viktigt att 

släcksystemen och regelverken hänger med i den utvecklingen. 

 

Hansson vill helst ha släcksystem som är dimensionerade så att de släcker bränder men han 

poängterar att det absolut viktigaste är att systemen är dimensionerade efter den verklighet som 

gruvan har.  

  



51 
 

4.4 Brandskyddsföreningen 

I följande avsnitt presenteras resultat från intervjun som genomfördes med en representant från 

Brandskyddsföreningen Sverige, som publicerat SBF 127, ett av de regelverk som reglerar 

släcksystem som installeras på gruvfordon idag 

4.4.1 Allmän information om SBF 127 

När den senaste uppdateringen av regelverket, SBF 127:16, författades togs inte gruvors speciella 

miljö i beaktande. Detta beror enligt Björkman på att GRAMKO har sitt egna regelverk som till 

stor del baseras på SBF 127. I och med GRAMKO:s regelverk har det inte funnits någon anledning 

för Brandskyddsföreningen att upprätta ett.   

  

På frågan om gruvor räknas in under definitionen av brandfarlig miljö i SBF 127, svarar Björkman 

att så inte är fallet. Enligt Björkman har definitionen av brandfarlig miljö i regelverket inte så stor 

vetenskaplig grund. Det är sådant som kan brinna och där det finns erfarenhet av bränder eller att 

en brand kan få stora konsekvenser som i till exempel en skog. Många av släcksystemen är 

designade så att de inte ska orsaka brandspridning från maskinen till annat föremål eller omgivning, 

där det lätt brinner och kan få stora konsekvenser. 

 

Vid revidering av SBF 127 undersöks vanligtvis inte utländska regelverk. Regelverket ser endast 

till försäkringsbolagens statistik gällande ämnesområdet. Det finns möjlighet att beakta utländska 

regelverk men vad Björkman vet har inga synpunkter framförts angående detta. I det motsvarande 

regelverket som finns för bussar, SBF 128, tas större hänsyn till utländska regelverk, då det finns 

en efterfrågan. 

  

Gällande om det finns ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon anser 

Björkman att då det redan finns ett regelverk så finns uppenbarligen behovet. Dock tror han inte 

att det behövs någon ny SBF separat för gruvor.  

4.4.2 Erfarenheter 

Björkman har inga rapporter om bränder i tunga fordon i gruvor, där fordonets släcksystem inte 

lyckats släcka branden. Björkman berättar att det är svårt att få in uppgifter om tunga fordon och 

problemen kring släcksystemen. Ibland finns det uppgifter på att systemen har släckt men det finns 

sällan uppgifter om vilket system det rör sig om eller vilken släckmängd som har använts. Det förs 

enligt hans vetskap inte någon statistik om hur bra släcksystem fungerar. Idag konstateras mest om 
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maskinen är förstörd eller inte efter en brand i ett fordon. Björkman konstaterar att det finns alldeles 

för lite statistik inom detta område.  

4.4.3 Framtiden 

När det gäller morgondagens regelverk anser Björkman att det är viktigt att regelverken är 

konkreta och tydliga, så att entreprenörer vet hur släcksystemen ska vara utformade. 

Funktionsbaserade regler är enligt Björkman lätta att skriva men det hjälper inte en entreprenör. 

Regelverket kan inledas med en funktionsbaserad del men sen behöver det vara väldigt konkret 

och tydligt med hur saker och ting ska vara utfört. Regelverket behöver vara mer specifikt i 

exempelvis mängden släckmedel. Detta gäller såklart inte bara släcksystemen utan även 

kabeldragningar och rörledningar med mera. 

 

För kontrollanter måste det vara konkret när ett släcksystem ska kontrolleras, på ett 

dokumentationsmässigt plan, så att det finns något att kontrollera mot. En kontrollant är inte heller 

hjälpt av funktionsbaserade regler.  

 

Idag är fordonen mycket komplexa och varma, speciellt jämfört med äldre fordon, och Björkman 

är öppen för en översyn och eventuell uppdatering av de provningar som SBF 127 baseras på. 

Vidare berättar Björkman att det redan idag pågår sådana diskussioner.  

 

När det gäller framtida regelverk nämner Björkman att de försöker scanna av vad som är på gång, 

men samtidigt skrivs inte reglerna före det börjar bli problem. Han berättar även att de inte 

undersöker gruvornas behov specifikt.  
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4.5 Släcksystemstillverkare  

I följande avsnitt presenteras resultat från intervjuer som genomfördes med representanter från 

släcksystemstillverkarna Fogmaker och Dafo. 

4.5.1 Anpassning av släcksystem 

Fogmaker 

Fogmaker använder samma princip och koncept i alla typer av mobila applikationer, då motorerna 

är ganska lika oberoende av vilket fordon de sitter i. Principen för släcksystemet är likadan oavsett 

om det sitter i en buss, ett gruvfordon eller en skogsmaskin. 

 

För fordon som ska brukas under mark installeras extra utlösningsdon då Fogmaker tar hänsyn till 

GRAMKO:s regelverk och SBF 127. Inga andra tekniska skillnader görs på Fogmakers släcksystem 

för gruvfordon.  

 

Dafo 

Utformningen av gruvfordons släcksystem skiljer sig delvis från ett motsvarande system i fordon 

och maskiner som brukas i annan verksamhet. Den anpassning som sker för gruvfordons 

släcksystem gentemot andra släcksystem är en ökad mängd utlösningsdon. Idag är det mycket upp 

till kunden att berätta hur de vill att systemet ska vara anpassat. En trend som Dafo märker är att 

kunder oftast säger att de vill ha enligt gällande regelverk, varken mer eller mindre.  

 

Dafo tar viss hänsyn till om fordonet ska användas under mark vid design och montage av 

släcksystem. På dessa fordon försöker de skydda släckmedelsbehållaren lite mer än vanligt genom 

att integrera den i maskinkonstruktionen. Detta beror på förekomsten av stenras och att det ofta 

är trångt i gruvgångar, vilket kan skada externt monterad utrustning.  

 

Det är mycket fokus på motorutrymmet när det gäller dysor hos ett släcksystem, men Dafo brukar 

även försöka skydda hydraulsystem. 

 

Angående hjulhus skyddar Dafo vissa applikationer ibland, exempelvis Telma retarders, som är en 

elektromagnetisk broms, som fungerar som en magnet runt bakaxeln. Dessa bromsar kan bli varma 

om de inte stängs av eller om något fel uppstår. Johansson nämner vidare att det finns en 

problematik med dysorna runt hjulhus. Det finns intresse av att skydda hjulhusen men idag finns 

det ingen bra lösning på problemet då dysorna blir förstörda av grus och sten.  
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4.5.2 Erfarenheter 

Följande avsnitt redovisar släcksystemstillverkarnas samlade erfarenheter om bränder i gruvfordon 

och situationer där släcksystem varit involverade. 

 

4.5.2.1 Erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte släckt branden 

Fogmaker  

Det förekommer att släcksystemen inte släcker branden, men Utterström kan inte sätta någon siffra 

på hur många gånger det har skett. När ett släcksystem inte lyckats släcka en brand i ett 

motorutrymme kan det bero på flera faktorer. Exempelvis på hur släcksystemet är installerat, 

huruvida en riskanalys av motorutrymmet utförts samt antalet och riktningen på de dysor som 

installerats.  

 

Installationen och projekteringen av motorutrymmet, hur släcksystemet ska vara utformat, är 

extremt viktigt, därför görs en riskanalys. I riskanalysen görs bland annat beräkningar för hur 

mycket släckmedelsvätska som behövs, samt dysornas antal och placering. Kvalitén på riskanalysen 

beror på vilken erfarenhet den som utför analysen har. Ju duktigare installatörerna är och ju bättre 

de gör riskanalysen innan själva designen och monteringen av släcksystemet, desto bättre blir 

släcksystemet. Det kommer aldrig gå att släcka alla de brandfallen som kan uppstå men målet är att 

släcksystem i fordon ska kunna släcka de allra flesta bränderna. 

  

Att släcksystemet aktiverats men inte lyckats släcka branden skulle kunna bero på att en installatör 

varit slarvig och haft för bråttom. Det går att ha världens bästa produkt, men om riskanalysen inte 

görs på rätt sätt och produkten installeras fel så tappar produkten funktion och prestanda. 

Konsekvensen kan bli att branden inte släcks. Detta gäller allmänt för släcksystem i motorutrymmet 

på fordon. 

 

Fogmaker berättar att brand i fordon kan vara känsligt. Vid en fordonsbrand är det lätt att försöka 

hitta en syndabock för att avgöra vem som ska betala eventuella kostnader. Den typen av attityd 

främjar inte en öppenhet kring varför det brinner och utrymme för att kunna göra förbättringar. 

 
 
Dafo 
Johansson har erfarenheter av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka branden. 

Det har inträffat när gruvornas egen personal har tagit isär släcksystemen vid service på fordonen. 

Johansson beskriver att servicepersonalen i vissa fall behöver demontera stora fordonsdelar och 

göra större ingrepp för att kunna utföra vissa typer av service. Problematiken har varit att 
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återmontering av släcksystem inte utförts korrekt vilket har lett till ofullständig funktion. Senast 

Dafo konstaterade att så var fallet brann en maskin upp. Vid det tillfället var inte rörsystemet 

korrekt återmonterat. Dock beskriver Johansson att gruvindustrin generellt är en bransch som har 

god kunskap om släcksystemen. Han poängterar även att detta inte sker i någon större utsträckning. 

Johanssons lösningsförslag är mer information till deras egna installatörer så att de kan 

vidareförmedla den till servicepersonalen i gruvorna. Andra tillfällen med nedsatt verkan hos 

släcksystem är då sidopaneler varit öppna eller motorutrymmen ej varit förslutna. 

 

Huruvida ett släcksystem släcker en brand beror enligt Johansson på scenariot. En kabelbrand i 

motorutrymmet släcks exempelvis omedelbart. Dafo har flera incidenter där kunder ringer och 

berättar att släcksystemet aktiverats utan anledning men då har det i själva verket inträffat en liten 

brand som släcksystemet släckt.  

 

När hela oljefilter lossnar och det trycks ut flera hundra liter hydraulolja över heta ytor släcker inte 

ett släcksystem. I dessa fall spelar det ingen roll vilken åtgärd som vidtas då det är en såpass 

omedelbar situation säger Johansson. Vidare poängterar Johansson att det är svårt att förutse när ett 

släcksystem släcker en brand och inte. Det finns även faktorer som kan påverka om ett släcksystem 

lyckas släcka en brand. Smutsiga maskiner och förekomsten av externa föremål såsom pappersrullar, 

arbetshandskar och dylikt i motorutrymmet är faktorer som kan försvåra släckningen.  

 

4.5.2.2 Erfarenhet av bränder där släcksystemet inte aktiverats 

Fogmaker 

Ett par exempel på när släcksystemet inte aktiverats är om detektorslingan dragits på fel sätt eller 

om släcksystemet ännu är i service-inställning. Problem som har uppstått vid installation av 

detektering kan påverka släcksystemets funktion i ett senare skede. Vart detektorslingan och 

sensorerna dras påverkar släcksystemet. För att åtgärda det här problemet är det viktigt att vara 

noggrann när det gäller riskanalysen av motorutrymmet. Att kontrollera vilka potentiella punkter 

som kan börja brinna och därmed besluta hur detektering ska dras i motorutrymmet för att kunna 

detektera branden på de troligaste punkterna. Att en sensor inte fungerar eller att batteriet är slut 

är bara ett par exempel på anledningar till att släcksystemet inte aktiverats. För att undvika denna 

typ av problem är det väldigt viktigt att utföra underhåll enligt de intervall som Fogmaker anger. 
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Dafo 

Johansson har erfarenhet av tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand. I många av dessa 

fall är den bakomliggande orsaken den mänskliga faktorn. Det kan bero på bristfällig service och 

underhåll på fordonet. Dafos lösningsförslag är bättre information.  

 

4.5.2.3 Erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats utan brand 

Fogmaker 

Det kan förekomma tillfällen där släcksystemet har aktiverats fastän det inte brunnit. Orsaken till 

detta kan bero på felmontage av ingående komponenter eller att detekteringen installerats för nära 

heta delar i motorutrymmet. Att släcksystemet aktiverats utan brand kan även ske på grund av 

mekanisk åverkan. Även punktering av detektionsslingan, vid exempelvis service, kan aktivera ett 

släcksystem. Fogmakers erfarenhet är att många av dessa problem går att hänföra i riskanalysen och 

för att motverka detta bör fokus läggas på denna. Ju noggrannare analysen utförs desto bättre 

resultat fås av systemet. 

 

Dafo 

Johansson har erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brunnit. Även här 

spelar den mänskliga faktorn in. Som tidigare nämnt kan det handla om bristfällig återmontering 

av släcksystemet efter utförd service. Dafos system kortsluter vid värme och monteras 

detektionsslingan felaktigt eller slarvigt i närheten av en het yta, kan en aktivering av systemet ske 

utan faktisk brand. Johansson beskriver att detta inträffar med jämna mellanrum.  

 

De vanligaste orsakerna till att ett släcksystem inte fungerar som det ska är en mekanisk skada, 

exempelvis att detektorslangen nöts sönder, eller att systemet blivit isärplockat. 

 

Dafos lösningsförslag för att förhindra att släcksystemens funktion störs vid demontering och 

återmontering är att ha bra delningspunkter på släcksystemen. Samt att informera kunderna om 

vikten av att vara noga när ett system tas isär och sätts ihop.  

 

4.5.3 Utredning 

Fogmaker 

I de flesta fall när det har brunnit i ett fordon eller släcksystemet har aktiverats hör kunderna av sig 

till Fogmaker. När ett fordon eller en maskin har haft ett släcksystem och ändå brunnit ner 

kontaktas Fogmaker för att vara med i brandutredningen och hitta orsaken till felet. 
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Fogmaker gör utredningar när det har varit en brand i motorutrymmet och branden inte har 

släckts. När en utredning görs går det i många fall att konstatera att det förekommit bristande 

underhåll i motorutrymmet. Brand på grund av brister i underhåll kan bero på att motorutrymmet 

inte hållits rent, att det funnits brister i den årliga kontrollen eller att det gjorts bristfällig service av 

släcksystemet. Ett exempel är att detektorslingan eller dysorna har flyttats för att komma åt en 

annan komponent som ska bytas ut eller att kylslangen modifierats. Om dysorna eller 

detektorslingan sedan inte monteras tillbaka korrekt eller att de på annat vis blivit blockerade kan 

släcksystemet påverkas.  

 

När ordinarie maskinservice och maskinunderhåll genomförs är ganska vanligt att inte ha i åtanke 

att släcksystemet är utfört efter de förutsättningarna släcksystemet hade vid montering. Det finns 

heller inte i åtanke att ändringar i motorutrymmet kan påverka släcksystemets funktion. En ny 

riskanalys bör göras ifall ändringar sker i motorutrymmet. 

  

Dafo 

Dafo får viss återkoppling från sina kunder om det inträffat någon incident. Oftast är det en 

servicepartner till Dafo som ringer och påpekar att det har brunnit eller att det varit någon skada 

på detekteringen. De brukar få lite information men inte formella rapporter.  

 

Dafo medverkar vid externa utredningar när deras släcksystem har aktiverats eller felat. 

Ofta är det större fordons- och maskintillverkare som vill ha deras expertis om det varit en 

totalbrand eller liknande. 

 

Det faktum att dagens fordon och maskiner innehåller mycket plast, tillsammans med att andelen 

heta ytor har ökat och blivit hetare, gör att Johanssons rekommendation är att öka mängden 

släckmedelsvätska per kubikmeter maskin. Idag vill många kunder och tillverkare endast installera 

den kravställda mängden släckmedelsvätska. Bakgrunden till detta är främst ekonomisk. I de fall 

det går att peka på tydliga yttre faktorer såsom miljöer med hög sannolikhet för brand går det 

ibland att övertyga kunder om ett utökat skydd.  

En ökad mängd släckmedelsvätska höjer effektiviteten hos släcksystemet. Johansson gör 

jämförelsen mellan att släcka en brand med en stor eller liten mängd vatten. 
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4.5.4 Faktorer som påverkar 

Fogmaker 

Luftflöden som kan finnas i motorutrymmet från exempelvis kylfläktar är sådant som kan påverka 

effektiviteten hos släcksystem. Hänsyn tas i viss mån till dessa vid installation, men det påverkar 

ändå släckverkan hos systemet. 

  

Fördröjning av släcksystemets aktivering kan påverka möjligheterna att släcka en brand. I tidigare 

versioner av SBF 127 var tiden för fördröjning obegränsad, medan den nyaste versionen har 

maximalt tio sekunders fördröjning från detektering till aktivering.  

 

Dafo 

Det finns flera faktorer som kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon. Fläktverkan i 

motorutrymmet kan vara en sådan faktor. När ett släcksystem designas är det viktigt att ta reda på 

hur luftflödet ser ut i motorutrymmet. Vid en brand i närheten av en stark fläkt kan branden istället 

för att få en vertikal låga få en låga, som på grund av fläkten, följer luftflödets riktning. Det är 

därför viktigt att undersöka ventilationsriktningarna. Beaktas inte detta kan det bli så att allt 

släckmedel åker ut genom fläkten istället för att stanna i motorutrymmet. 

  

Ett fordons fläktverkan är även viktigt att beakta vid placering av släcksystemets detektering. Det 

kan vara så att värmen från riskområdet flyttas en meter bort när fordonet är i drift på grund av 

fläktens inverkan. Placering av detektionsslingan precis intill ett riskområde är därför ingen garanti 

för tidig detektering. 

 

Graden av smuts i ett fordon eller maskin påverkar hur effektivt släcksystemet kan verka. Diesel- 

och oljeläckage samt förekomsten av lösa föremål såsom kläder, papper eller annat brännbart 

material i motorrummet är sådant som kan inverka på systemets funktion. För att undvika detta 

problem är det viktigt med noggrannhet vid dagliga kontroller och service.  

 

4.5.5 Kontroller och underhåll 

Fogmaker 

Komponenttester, där bland annat funktionskontroll ingår, genomförs på de ingående delarna i 

släcksystemen innan det levereras.  

  

Det finns flera serviceintervall på Fogmakers släcksystem. En årlig tillsyn, en femårsservice och en 

tioårsservice. Vid den årliga kontrollen görs en visuell kontroll och det kontrolleras att 
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komponenterna sitter fast. Vid femårskontrollen byts släckvätska och några packningar ut. Vid 

tioårskontrollen genomförs, förutom det som kontrolleras vid femårskontrollen, även ett trycktest 

på kolvackumulatorn. Service sker enligt de föreskrifter som finns gällande service och tillsyn. 

  

Antingen kan Fogmaker själva åka ut till kund och utföra kontroller och underhåll eller så kan 

utbildade återförsäljare göra dessa. I vissa fall kan slutkunden utbildas för att själva genomföra 

kontrollerna och underhållet.  

  

Vid kontroller kan det ibland upptäckas att det inte har gjorts någon tidigare kontroll på 

släcksystemet eller att serviceanvisningarna inte följts, vilket är allvarligt. Det kan även upptäckas 

om det är något fel på upphängningen av rörsystemet och dysorna, om detektorslingan inte sitter 

fast som den ska eller att larmenheten och summern utsatts för påverkan så att den spruckit. Det 

är därför de årliga tillsynerna utförs, för att upptäcka sådana saker. Tyvärr är det ibland så att 

slutanvändare inte inser vikten av att utföra kontroller. Fogmaker har varit med om tillfällen där 

årskontroll inte har utförts på flera år. 

 

De rekommendationer som Fogmaker har är att utföra service och kontroller inom givna 

intervaller. Gruvorna själva kan bestämma om de vill att föraren gör daglig tillsyn av släcksystemet. 

Gruvorna utgår ifrån Fogmakers serviceunderlag och bestämmer egna kontroller utifrån det. Att 

kontrollera trycket ingår i den årliga tillsynen, sedan är det upp till gruvorna själva ifall de vill 

kontrollera detta oftare.  

  

Dafo 

Innan Dafo levererar ett släcksystem testas bland annat centralen och drivgasen kontrollvägs. 

 

Dafo rekommenderar gruvorna att utföra kontroller på släcksystemen enligt gällande regelverk, i 

Sverige (GRAMKO:s och SBF 127). Johansson beskriver att intervallet för kontroller ibland är 

annorlunda utanför Sverige. I vissa länder stipulerar de lokala föreskrifterna exempelvis kontroller 

var tredje månad.  

 

Alla släcksystemstillverkare har egna produktspecifika serviceinstruktioner till sina respektive 

släcksystem, där inräknat Dafo.  

 

Vid driftkontroller utförs larmtest, kontrollvägning av släckmedelsvätska och renblåsning av 

rörsystemet. Det sistnämnda för att säkerställa rent flöde, fritt från kondensvatten, i rör och slangar. 
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Kondensvatten kan tillsammans med smuts och damm orsaka igensatta munstycken. Större 

ansamlingar kondensvatten kan även frysa vid minusgrader.   

 

Underhåll av släcksystem installerade i gruvfordon ska utföras av Dafo godkänd servicelämnare. 

Om gruvor skulle vilja sköta det själv måste de gå en utbildning på släcksystemet. Alla 

släcksystemtillverkare har sina egna kurser och utbildningar gällande hur service och underhåll skall 

utföras på respektive system. 

 

Dafo rekommenderar gruvorna att hålla fordonet eller maskinen ren. 

4.5.6 Regelverk 

Fogmaker 

SFB 127 anger att det ska vara tre liter släckmedelsvätska per kubikmeter motorutrymme. 

Mängden släckmedelsvätska är ett subjektivt tyckande och det finns ingen grund för varför just tre 

liter ska användas. Det bör göras mer vetenskapliga antaganden, beräkningar och undersökningar 

för att få fram vilken mängd släckmedelsvätska som ska användas. 

 

Provningar av släcksystem bör utgå ifrån en referensvolym och att släcksystemet sedan ska släcka 

en brand utifrån olika scenarier. Att en specifik utformning av ett släcksystem kan bli certifierat för 

olika brandscenarier är mer vetenskapligt än dagens standard som saknar vetenskapliga tester och 

beräkningar som styrker den. 

  

En global miljöspecifik gruvstandard, där speciella krav som att två manuella utlösningsdon ska 

finnas på fordonets utsida tas upp, finns inte. Angående kravet på släcksystemets effektivitet och 

vad det ska klara av finns det redan idag färdiga internationella standarder som kan användas och 

implementeras i Sverige. Dessa standarder kommer förmodligen att över tid ersätta mer lokala 

standarder som exempelvis SBF 127. 

 

Dafo 

SBF 127 är designat för maskiner ovan jord. Under jord är förutsättningarna annorlunda, det kan 

vara långt till närmaste brandpost och det kan dröja innan räddningstjänsten kan påbörja en insats. 

Därför bör en leveranskontroll, som säkerställer att kravspecifikationen uppfylls, utföras på samtliga 

släcksystem innan ett fordon börjar användas nere i gruvan. Johansson ser även ett behov av en 

tredjepartskontroll vid leverans av ett släcksystem. Han beskriver vidare med ett exempel. När ett 

gruvföretag köper en ny maskin bör en extern part kontrollera att det är korrekt volym 
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släckmedelsvätska kontra volymen maskin. På så sätt undviks oseriösa aktörer som levererar 

släcksystem som inte uppfyller kraven.  

 

Enligt Johansson är den minsta vätskemängd som föreskrivs i regelverken idag för låg. Ibland bör 

den ökas lite beroende på vad för miljö och fordonstyp det är. 

 

Johansson anser att dagens regelverk är relativt bra. Dock saknas en världsomspännande 

gruvstandard. Istället har flertalet länder och aktörer egna regelverk, exempelvis Australien, 

Ryssland och Sverige. En baksida med detta är att det finns en uppsjö av olika regelverk att förhålla 

sig till. En viktig skillnad är exempelvis olika beräkningsmetoder vid fastställande av släckmängden. 

Svenska regelverk dimensionerar utifrån bruttovolym där andra regelverk nyttjar nettovolym. 

Detta kan leda till olika mängd släckmedel vilket i sin tur påverkar utfallet vid aktiverat släcksystem. 

Johansson menar att den svenska modellen är att föredra men han poängterar även att 

volymberäkningarna på vätskesystem över lag bör ses över och vid behov justeras.  

 

Johansson ser positivt på utländska regelverks tätare serviceintervaller och anser att detta kan vara 

bra att implementera i svenska föreskrifter.  

 

Dafo ser inte ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon då de anser att 

GRAMKO:s regelverk redan fyller den rollen. Däremot ser de gärna förtydliganden avseende vissa 

delar och i synnerhet gällande släckmedelsmängden. Ett exempel hade varit att kravställa fem liter 

per kubikmeter istället för dagens tre liter per kubikmeter för gruvfordon. 

4.5.7 Framtiden 

Fogmaker 

Morgondagens släcksystem måste framförallt vara utformade så att de möter upp de internationella 

standarderna som finns.  

 

Det finns inga fordonsmonterade släcksystem på marknaden idag som kan släcka 

litiumjonbatteribränder. Vad som kan göras är att fördröja brandscenariot om det skulle börja 

brinna i litiumjonbatterier, så att släcksystemet fördröjer brandutvecklingen. Det som är unikt med 

sådana typer av bränder är att även om branden kyls ner så att den släcks, tar det bara ett tag och 

sedan självantänder batteriet igen. Allt som behövs för en brand finns i batteriet, vilket gör att det 

brinner även om branden kvävs med exempelvis sand.  
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Det är viktigt att ändra på attityden kring projektering av släcksystem i fordon när det gäller 

riskanalyser. Det är även viktigt att ha koll på vilka förändringar som sker i motorutrymmet under 

släcksystemets livslängd och hur dessa förändringar påverkar släcksystemet. 

 

Dafo 

Dafo arbetar mot att kunna ansluta släcksystemet i fordonets eget informationssystem. Detta för att 

släcksystemet på ett mer specifikt sätt ska kunna varna om det inte fungerar korrekt. Denna typ av 

applikation kan vara till stor nytta vid fjärrstyrda maskiner där operatören sitter på distans. Idag kan 

operatörer till fjärrstyrda fordon se om att något är fel på själva maskinen men då släcksystemet än 

så länge inte är integrerat med fordonens egna system så kan inte status på släcksystemet avläsas.  

 

Idag finns det inget släcksystem på marknaden som klarar att släcka en brand i ett litiumjonbatteri. 

Idag rekommenderas kylning och utrymning vid litiumjonbatteribränder. En besvärande faktor är 

att det är svårt att simulera litiumjonbatteribränder, då de inte beter sig likartat från gång till gång. 

En motorbrand beter sig relativt lika varje gång så det är därför lättare att göra tester. 
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4.6 Släcksystemsmontör 

Nedan presenteras informationen som tillhandahölls av släcksystemsmontören. 
 

4.6.1 Allmän information 

Aptum monterar i snitt mellan 60 och 100 släcksystem per år i Sverige, ungefär hälften av dem 

monteras i gruvfordon. 

4.6.2 Anpassning av släcksystem 

Den största skillnaden med släcksystem som monteras i gruvfordon jämfört med tunga fordon som 

brukas i annan verksamhet är att gruvfordonens släcksystem har dubbla utvändiga utlösningsdon 

och att dessa ska monteras på varsin sida om maskinen. Om fordonet befinner sig på ett sågverk 

eller liknande krävs endast ett utlösningsdon. Anledningen till detta är att om maskinen parkeras 

mot en bergvägg ska det alltid gå att komma åt ett utlösningsdon ändå. Det ska det även gå att 

aktivera släcksystemet elektriskt inifrån hytten. 

 

Ingen särskild hänsyn tas vid montaget ifall fordonet ska brukas ovan eller under mark, bortsett 

från att dubbla utlösningsdon monteras för maskiner under mark.  

4.6.3 Erfarenheter 

Följande avsnitt redovisar släcksystemsmontörens erfarenheter om bränder i gruvfordon och 

situationer där släcksystem varit involverade. 

 

4.6.3.1 Erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte släckt branden 

Hallman har en erfarenhet av att släcksystemet har aktiverats, men inte lyckats släcka branden. 

 

4.6.3.2 Erfarenhet av bränder där släcksystemet inte aktiverats 

Hallman har inga erfarenheter av situationer där släcksystemet inte aktiverats alls vid brand.  

 
4.6.3.3 Erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats utan brand 

Att släcksystem aktiverats utan brand kan hända, men sker inte särskilt ofta enligt Hallman. Det 

finns olika anledningar till att släcksystem har aktiverats fastän det inte brunnit. Det kan vara att 

montering skett för nära någon het yta som exempelvis turbon eller grenröret vilket i sin tur orsakat 

en oönskad aktivering av släcksystemet. Kortslutning är också en potentiell anledning till oönskad 

aktivering. Detta kan inträffa vid handhavandefel, exempelvis när en maskin tvättas med 

högtryckstvätt rakt in i släcksystemets centralenhet.  
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4.6.3.4 Övriga erfarenheter av släcksystem i tunga gruvfordon 

Hallman ger ett exempel på ett tillfälle när en maskin brann och det visade sig att det brann utanför 

brandzonen, under flaket. Under flaket finns det inga dysor överhuvudtaget och då hjälper inte 

släcksystemet.  

4.6.4 Utredning 

Hallman har medverkat i en extern utredning och menar att det är nyttigt för Aptum, i sin roll 

som släcksystemsmontör, att få vara med i utredningar och han önskar att få vara med i flera. Detta 

i syfte att kunna utveckla systemen och förhindra att det sker igen. Utredningar behöver även göras 

när det kommer en ny maskin för att ta reda på var brandrisken finns. Utifrån det utförs 

projekteringen och monteringen av släcksystemet. 

4.6.5 Faktorer som påverkar 

Hallman har varit med om en situation där det var ett problem i släcksystemet. Det var ett fordon 

som började brinna och släcksystemet aktiverades, men det blåste så mycket vid det tillfället att det 

var svårt för systemet att släcka. Det krävdes omkring ett dussin handbrandsläckare för att tillslut 

släcka branden.  

  

Anvisningarna säger att börjar det brinna i ett fordon måste motorn stängas av och sedan ska 

släcksystemet aktiveras. På de system Aptum monterar finns det en fördröjning, men det går att 

lösa ut släcksystemet innan den tiden. Om motorn inte stoppas och fortfarande går på högt varvtal 

kan det påverka släcksystemet när det aktiveras. Då motorn är igång kan släckmedelsvätskan blåsa 

bort. Om motorn är igång tillförs även syre till branden, vilket påverkar brandförloppet. 

4.6.6 Kontroll och underhåll 

När Aptum har monterat ett släcksystem genomförs en slutbesiktning för att kontrollera att 

släcksystemet är rätt monterat och att allting fungerar. Slutbesiktningsprotokollet överlämnas till 

kunden när monteringen är slutförd.  

  

Släcksystemet ska servas en gång per år. Det som görs då är ungefär samma som när släcksystemet 

levereras. Då kontrolleras att allting sitter fast och att inga skador orsakade av nötning finns. 

Släcksystemet blåses rent och aktivering av släcksystemet testas. Släckmedelsflaskorna vägs och 

iordningställs. Kontrollerna utförs enligt tillverkarnas anvisningar. 
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Aptum rekommenderar att en daglig kontroll utförs när maskinen ska användas. Föraren bör då 

studera displayen för att se att endast gröna lampor lyser och att inget fellarm finns. Sedan ska 

föraren även trycka på knappen för tester och höra att signalen från summern fungerar och att alla 

lampor tänds. Den dagliga kontrollen är generellt ett bra sätt att förhindra fordonsbränder. Finns 

det ett uppenbart problem, exempelvis ett avgas- eller oljeläckage eller något annat problem i 

brandzonen/motorutrymmet, ska inte maskinen användas överhuvudtaget. Dock kan det vara 

svårt att kontrollera exempelvis nötningsskador på elkablage som kan orsaka bränder, då dessa ofta 

är dolda.  Verkstadspersonalen ska hålla ett öga på att allting sitter fast, att ingen detektorslinga eller 

liknande hänger ner. Detta bör göras när fordonen tas in på service.  

  

Ifall gruvorna upptäcker att det är något som inte stämmer med släcksystemen uppmanas dem 

kontakta Aptum. 

 

En del av gruvorna gör leveransbesiktningar av fordonen och där har Aptum upptäckt att det hade 

varit bra att även mäta upp släckmedelsvätskan för att se att släcksystemet har rätt mängd vätska på 

fordonet när det kommer. Idag kontrollerar gruvorna endast att monteringen ser bra ut och att det 

är lätt att utföra service på släcksystemet. Tid bör allokeras för att mäta upp hur många kubikmeter 

motorutrymmet är för att sedan avgöra hur mycket släckmedelsvätska som behövs. Det är en viktig 

punkt eftersom varenda deciliter släckmedelsvätska behövs och är värdefull. 

4.6.7 Regelverk 

Hallman tycker inte att det finns någon problematik med de regelverk som reglerar släcksystemen 

idag. Han poängterar att de regler som finns bör följas. Om det står att det ska vara tre liter 

släckmedelsvätska per kubikmeter bör det vara det. Hallman öppnar dock upp för att mängden 

släckmedel kanske bör ökas.  

  

Om det går att öka släckmedelsmängden och få en längre tömningstid skulle det kunna påverka 

släcksystemet till det bättre. Att ha en sekventiell tömning där en behållare aktiveras först och sedan 

initierar tömning av nästa behållare, så att släckningen skjuts på och det blir dubbla släckmängden, 

skulle kunna vara en idé. Det skulle behövas fler tester för att påvisa den ändringen. 

  

Hallman tycker inte att det saknas något i dagens regelverk, men att regelverket bör ses över för 

att följa med i utvecklingen. I och med att Aptum arbetar mot gruvfordon finns GRAMKO:s 

regelverk som kompletterar SBF 127. 
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Det finns egentligen, enligt Hallman, redan ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon i och 

med GRAMKO:s regelverk.  

4.6.8 Framtiden 

Tillverkarna av släcksystemen bör definitivt följa med i utvecklingen och se på den problematik 

som är nu kontra vilken problematik som fanns tidigare. Maskinerna får mindre och mindre 

utrymmen mellan kåpa och motor. Något som tillkommit under de senaste tolv åren är till exempel 

partikelfilter. Partikelfilter finns nu på alla tunga maskiner, förut var det bara vissa maskiner som 

hade det.  De nya partikelfiltren gör att maskinerna går varmare och något som bör ses över är om 

dessa bör skyddas separat.   

  

Hallman rekommenderar även att släcksystemstillverkarna måste följa med i utvecklingen med 

litiumjonbatteribränder. 
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4.7 Expert på släcksystem 

Nedan presenteras informationen som tillhandahölls av släcksystemsexperten. 

4.7.1 Anpassning av släcksystem 

Vad Lindström känner till görs ingen särskild anpassning för släcksystemen när de är monterade i 

gruvfordon, men han poängterar att han inte är specialiserad på just gruvfordon. Lindström tycker 

egentligen inte att det bör vara någon skillnad på släcksystemet om det sitter i ett fordon som är i 

en gruva eller ovan mark. 

 

Lindström berättar att i vissa fall har större gruvfordon stora el-centraler som skyddas separat. Detta 

finns inte på övriga maskiner, som exempelvis skogsmaskiner. 

 

Grundtanken för släcksystem är att det finns två olika klasser. Klass 1 är att motorn och 

huvudströmmen stängs av och släcksystemet aktiveras, medan Klass 2 endast är att släcksystemet 

aktiveras. Anledningen till att Klass 2 system finns är att det inte går att flytta maskinen om motorn 

och huvudströmmen stängs av. Maskinen kan börja brinna på en väldigt dålig plats, exempelvis 

om det börjar brinna i fordonet och placeringen gör att det inte går att ta sig ur fordonet. Det är 

då viktigt att fordonet går att flytta. En maskin som inte går att flytta kan även hamna mitt i en 

korsning och därmed både blockera och sprida rök i alla riktningar. Klass 1 släcksystem ska finnas 

på de maskiner som inte har förare och Klass 2 släcksystem ska finnas på maskiner med förare. 

4.7.2 Erfarenheter 

Lindström har mer erfarenhet av släcksystem monterade i tunga fordon ovan mark, än i 

gruvfordon.  

 

Lindström har ingen erfarenhet av gruvfordon där släcksystem aktiverats utan att släcka branden. 

Däremot har han erfarenhet av att det har inträffat på tunga fordon ovan jord. Lindström har 

erfarenhet av ett par stycken tunga fordon där släcksystemet inte har aktiverats vid brand. Vid ett 

av fallen brann en kabel tillhörande släcksystemet av innan systemet aktiverades, på grund av att 

släcksystemet var föråldrat. Numera monteras inte släcksystemen på det viset. Lindström har även 

erfarenhet av släcksystem som aktiverats utan att det varit någon brand.  

4.7.3 Problematik 

Att ett släcksystem aktiveras utan att släcka branden kan bero på att detektionen är för långsam 

eller att dysorna ligger för långt ifrån branden. Dysorna kan också vara felplacerade gentemot 
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placeringen på branden, så att släcksystemet inte skyddar rätt ställe på fordonet. En lösning till det 

problemet kan vara att se över motorutrymmets riskanalys och göra en bedömning innan 

släcksystemet projekteras. Idag går det att hitta fall där dysorna är placerade där det är lättast att 

montera dem. 

 

Orsaken till att ett släcksystem inte har aktiverats vid brand kan vara på grund av att ett tekniskt 

fel har uppstått. Det kan även ske på grund av att släcksystemet är gammalt och att 

spänningskabeln/strömmatningen till släcksystemet brinner av innan släcksystemet hinner 

aktiveras. Det är enligt Lindström omöjligt att få svar från tillverkare angående tekniska fel i 

släcksystemen. 

 

Orsakerna till att släcksystemet har aktiverats utan att det har brunnit kan vara att ett avgasläckage 

har skett och därmed har de heta gaserna aktiverat släcksystemet. Detta är dock inte helt felaktigt. 

Om släcksystemet inte hade aktiverats hade det kunnat börja brinna. En annan orsak skulle kunna 

vara brister eller misstag i servicearbetet. 

 

Det kan hända att släcksystemet fallerar på grund av brist i service och underhåll. Dysorna är 

vanligtvis skyddade med gummihattar och när de lossnar kan det komma in smuts i dysorna så att 

de inte fungerar som det är tänkt. På en typ av släcksystem som Lindström känner till är hjärtat i 

systemet gasflaskan och det är väldigt viktigt att den tas loss och vägs för att kontrollera att det finns 

gas i flaskan. Släcksystemen behöver alltså noggrann service.  

4.7.4 Faktorer som kan påverka släcksystemet 

Faktorer som temperaturer och fukt kan påverka släcksystemet. Även det faktum att släcksystemen 

har en fix mängd släckmedel per skyddad kubikmeter och tömningstiden är även styrd av systemets 

design. Även mängden dysor, deras placering samt brandindikering är faktorer som påverkar 

slutresultatet.  

 

När fullskaliga tester utförs enligt SBF 127 fungerar det i praktiken så att en maskin prepareras med 

brännbara vätskor och brännbara ämnen. Sedan får motorn gå en viss tid och efter en stund antänds 

motorn. Motorn ska sedan stängas av och släcksystemet aktiveras. När tester utförs på detta sätt, 

d.v.s. att motorn stängs av innan släcksystemet aktiverats, kan det påverka släcksystemet då det inte 

riktigt återspeglar verkligheten. Fullskaliga tester motsvarar inte alltid verkligheten. 
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En viktig sak att beakta när ett släcksystem är halvautomatiskt är att motorn inte stängs av vid 

aktivering. Det är därför viktigt att operatören av fordonet är medveten om att motorn direkt ska 

stängas av vid brand, annars fortsätter motorn pumpa bränsle och olja och fläkten fortsätter tillföra 

mera syre. Om motorn inte stängs av finns det en risk för en större brand. Brandstiftaren är även 

kvar när spänningen är påkopplad vilket kan antända branden.  

 

I större maskiner, som exempelvis gruvfordon, växlar kylaren mellan att blåsa och suga. Denna 

egenskap inverkar på släcksystemets funktion. När släcksystemet ska projekteras bör hänsyn tas till 

den växlande luftriktningen och i dagens läge är det ingen som tar den hänsynen. Målet borde vara 

att testa släcksystemet med växlande riktning på luftflödet. 

4.7.5 Regelverk 

Regelverket och framförallt grundtexten är byggt efter de släcksystem som finns idag, är ganska 

gammal. Enligt SBF 127 är släckmedelsvätska och -pulver de olika typer av släckmedel som ska 

användas. Därmed finns det ingen möjlighet för teknisk utveckling. 

 

Enligt den senaste SBF 127 finns möjligheten att släcksystemet alarmerar och aktiveras med högst 

tio sekunders fördröjning. Tidigare alarmerade och aktiverades släcksystemet utan fördröjning, 

d.v.s. motorn stängdes inte alltid av före aktivering av släcksystemet. Det betyder att stängs motorn 

av slutar motorns egna kylfläktar att blåsa, men stängs inte motorn av blåser kylfläktarna och 

släckmedlet följer med blåsten. Dessutom finns en luftväxling.  

 

I SBF 127:16 ges möjlighet för en fördröjning i släcksystemet. Tanken bakom det är att maskinerna 

kan vara placerade exakt varsomhelst, exempelvis på en brädgård. Det är då väldigt viktigt att, ifall 

brand uppstår, kunna köra bort maskinen till ett säkrare ställe. Körs en maskin inne i exempelvis 

en hall finns tio sekunder till att köra ut maskinen, stänga av motorn, bryta huvudströmmen och 

aktivera släcksystemet. Tanken med det är att skada så lite som möjligt. I SBF 127:16 är det skrivet 

att fördröjning får ske med högst tio sekunder. Det är alltså helt korrekt med en fördröjning på två 

sekunder, eller en sekund, eller fem sekunder, så länge det inte är mer än tio sekunder. Regelverket 

är uppbyggt på det sättet att det inte måste vara en fördröjning, men det får vara det.  

 

SBF 127 är det bästa och det enda regelverk som finns i Sverige just nu. Grundtexten i SBF 127 

börjar dock bli gammal. Den första versionen av SBF 127 är från år 1992 och den senaste är från 

år 2016. Grundtexten angående bland annat släckmedelsmängd, indikering, och tömningstider är 

densamma för båda versionerna. Sedan 1992 har det alltså inte skett några stora tekniska 
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utvecklingar i regelverket. Släcksystemstillverkare försöker konstant utveckla, men eftersom att de 

måste förhålla sig till regelverket, kan de ändå inte komma med något revolutionerande. I 

framtiden bör en satsning finnas för släckeffekt, samt att möjlighet ges till tekniska utvecklingar av 

släcksystemen. Exempelvis skulle krav på brandindikering vara bra. 

 

Lindström anser att idén om att ha ett separat regelverk för gruvfordon skulle kunna fungera, men 

att det vore bättre, samt ge en större vinst, ifall en utveckling av det regelverket även går att tillämpa 

på fordon ovan mark. 

4.7.6 Framtiden 

Maskintekniken har utvecklats väldigt mycket under åren med hänsyn till alla krav gällande buller- 

och avgasutsläpp. Det är ganska små marginaler i dagens läge och det krävs ett nytänkande för att 

släcksystemen ska klara av framtiden. 

 

Lindström anser även att det vore bra att undersöka vilka släcksystem som passar eller inte passar i 

vilka typer av maskiner. 

  

En idé skulle kunna vara att använda släcksystem som släcker med gas och kyler med vätska efteråt. 

Gasen skulle dock kunna vara skadlig under jord och då kanske det inte går att aktivera 

släcksystemet tillräckligt tidigt. Just nu existerar inte det problemet, eftersom det inte finns en sådan 

teknisk utveckling. 

4.7.7 Kontroll och underhåll 

Enligt Lindström räcker det att underhåll utförs en gång per år, men det gäller att allting 

kontrolleras. Det är som att besiktiga en bil, om bromsarna och hjulupphängningen besiktigas 

noggrant, fungerar de bra i ett år. Om det däremot slarvas brister säkerheten inom några år. Det 

är även viktigt att underhåll och service görs enligt tillverkarnas anvisningar. 

 

Lindström berättar att det är vanligt dysornas skyddshattar faller bort när maskiner skakar. Samt att 

vägning av tryckbehållare inte utförs i tillräcklig utsträckning. 

 

De som utför servicen bör ha ett certifikat eller liknande från släcksystemstillverkaren eller 

importören där det står att personen som utför servicen har den kompetens som krävs. Certifikatet 

borde även ange hur länge det är giltigt. En idé kan vara att skapa listor på nätet över de personer 
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som har rätt att utföra service på släcksystemen. Kunden borde också få mer exakta uppgifter om 

vad som ska göras under servicen. 

 

Handbrandsläckare har en kod som anger släckeffekt. Detta bör enligt Lindström även tillämpas 

för släcksystem i fordon. Koden skulle visa hur mycket släcksystemet släcker, hur mycket av olika 

material som släcksystemet klarar av att släcka. 

 

I dagens läge saknas krav på brandindikering. I framtiden bör test göras för att avgöra vilken teknik 

som fungerar bäst för att indikera brand. Det finns flera sätt att försöka förbättra indikeringen och 

det är att utnyttja annan teknik. Exempelvis skulle kabeln kunna dras på andra ställen där det finns 

brandrisk. Förut lades indikeringskabeln ganska högt upp i motorutrymmet eftersom värme stiger, 

men lågorna måste då komma ganska högt för att nå dit. Det kan vara bättre att dra kabeln närmre 

brandrisken. Brandrisken är bland annat slangar, rör eller kärl som innehåller brännbara vätskor 

och inte bara i motorutrymmet. Indikeringen kan då dras bredvid brandrisken för att det ska gå 

snabbare. 

 

Lindström har flera spekulationer kring släcksystemens framtid. Idag mäts exempelvis släckmedel 

per skyddad kubikmeter men Lindström menar att mer resurser bör läggas på släckeffekten. Att i 

framtiden ge friare händer gällande tömningstider och släckmedelstyper. Ett framtida släckmedel 

skulle eventuellt vara att släcka med gas och därefter kyla med vätska. Ge mer frihet till andra typer 

av släckmedel. Finns det ställen där risk för återantändning finns, borde det ges möjlighet för längre 

tömningstider. 

 

Modernare och snabbare brandindikering krävs i framtiden. Undersökningar bör göras för vart det 

faktiskt brinner på ett tungt fordon och sedan koncentrera släcksystemet dit. Då skulle ett 

motorutrymme fyllt med släckmedel kunna undvikas. 

 

Om en satsning görs på traditionella förbränningsmotorer med diesel, bör även en satsning göras 

på mer släckeffekt och släckmedelsmängd. Framtiden pekar dock på att användandet av 

förbränningsmotorer kommer att minska och användandet av elmotorer kommer att öka. 

Elmotorn producerar inte samma mängd värme och inte heller i samma utsträckning. Däremot 

kan riskerna vara placerade på andra ställen. 

Mer kunskap behöver bekommas kring de problem som finns med elsystem, framförallt om service 

på elsystem. I dag finns det ingenting om service i elsystem och det är något som behöver tas fram 

för att kunna förebygga brand. 
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Information om var antändningsriskerna finns och var brännbara material eller brandlasten är 

behöver tas fram. Idag skyddas motorutrymmet för förbränningsmotorn, men det skulle kunna 

vara så att det egentligen är batteripaketet som behöver skyddas i fortsättningen. Ifall statistiken i 

Sverige studeras så kanske slutsatsen kan dras att den största delen av bränderna börjar vid 

huvudströmkablar, i oavsäkrade kablar eller i batterilådan. Trafikförsäkringsföreningens statistik 

visar att nästan hälften av bränderna sker i batteriet eller batterikablarna. Trots denna information 

är det motorutrymmet som skyddas. All energi och all effekt satsas på motorutrymmet, även fast 

statistiken visar något helt annat. Kunskap om var de egentliga riskerna finns behövs och sedan 

gäller det att skydda dessa områden. 

 

Det kan vara väldigt svårt att släcka en batteribrand eftersom batteriet börjar producera brännbara 

gaser och värme. Därmed skulle målet med släcksystemet kunna vara att endast se till att kontrollera 

branden istället för att försöka släcka den helt. Dagens släcksystem klarar inte av att släcka 

litiumjonbatteribränder, utan det krävs mer forskning för att nå dit. 
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4.8 Räddningstjänsten 

Nedan presenteras informationen som tillhandahölls av räddningstjänsterna som medverkade i 

studien. Då de tre räddningstjänsterna svarade ungefär likvärdigt på frågorna har dessa sammanställts 

gemensamt. Sådant som endast en enskild räddningstjänst har svarat står under en egen rubrik. 

4.8.1 Allmänt om insats i gruva 

Undermarksanläggningar är väldigt komplexa och ingen räddningssituation är den andra lik. 

Räddningstjänstens uppgift, vid bränder i gruvor, är att evakuera de nödställda och eventuella 

skadade från en rökfylld och farlig miljö. Fokusering på brandsläckning sker om branden blockerar 

vägen till nödställda. Valet att påbörja en släckinsats beror på var branden är och vad som påverkas 

av den. Grundförutsättningen i varje insats är att inte förvärra situationen och att inte utsätta egen 

insatspersonal för risker, där det uppstår ytterligare problem istället för en lösning. 

4.8.2 Skillnader mellan brand i tungt och lätt fordon 

Det blir betydligt högre brandbelastning vid brand i ett tungt fordon jämfört med ett lättare 

fordon. Detta eftersom tunga fordon har mer av de brännbara komponenterna - större däck och 

mer bränsle. Förr i tiden var fordonen i gruvorna mestadels uppbyggda av stål och metall, 

numera finns flera komponenter, exempelvis plast och oljor, som kan brinna och i framtiden kan 

det tänkas att fler bränder kommer behöva hanteras.  

 

Räddningstjänsten LKAB, Gällivare 

Skillnaden mellan att släcka en brand i ett tungt fordon jämfört med ett lätt fordon beror på vad 

det är för fordon som brinner. Hytten på ett tungt fordon är exempelvis inte så mycket värre än 

på en vanlig personbil. På de tunga fordonen kan dock hytten behöva lyftas för att komma åt 

motorn. Om det är stora kabeltrummor på eldrivna maskiner som brinner kan branden pågå 

länge. När det brinner under en längre tid är dock inte effektutvecklingen så våldsam. 

 

Räddningstjänsten Skellefteå  

Det kan ta upp till två timmar innan Räddningstjänsten Skellefteå anländer till skadeplats. Vid 

den tiden skulle ett lättare fordon, exempelvis en personbil, hunnit brinna ut. Däremot hade ett 

tungt fordon antagligen fortfarande brunnit, eftersom en sådan brand generellt pågår under en 

längre tid. 

  



74 
 

Räddningstjänsten Kiruna  

De tunga fordonen genererar hög strålningsvärme och mycket rök, de är höga, förstärkta och 

ibland kan fordonens gods påverka. Strålningsvärmen och röken gör att det är svårt att närma sig 

det tunga fordonet. Att det tunga fordonet är förstärkt gör att det klarar av stenras, men det går 

inte att öppna upp fordonet eller exempelvis krossa en ruta för att släcka insidan. Det är inte 

heller på samma sätt möjligt att stå över det tunga fordonet för att släcka det, eftersom det är 

mycket högre än exempelvis en personbil. Ett tungt gruvfordon kan även ha en 

sprängmedelstransport och detta påverkar insatsen. 

4.8.3 Svårigheter med insats i gruva 

Har det varit en kraftig brand i ett fordon i en gruva, ska avstånd tas från berget, eftersom 

sprickor kan skapas av värmen. Förr i tiden spjälkades berg genom att lägga vatten på varma 

bergväggar. Räddningstjänsten måste därmed vara väldigt försiktiga då de sprutar vatten på berget 

eftersom att det finns en risk att berget spricker. 

 

En naturlig konsekvens i en gruva är de långa avstånden för en rökdykarinsats. Avståndet kan 

vara allt ifrån 100 meter upp till flera kilometer och detta skapar flera svåra problem. Bland annat 

kan det finnas svårigheter i att hitta tillbaka till baspunkten, orientera sig samt att lyckas försörja 

brandmännen med andningsluft och släckvatten i den omfattning som behövs. Numera finns det 

dock särskild utrustning för att kunna tillgodose rökdykarinsatsen med andningsluft, bland annat 

större luftpaket som är speciellt avsedda för gruvinsatser.  

 

Fordon som brinner får en hög brandbelastning och alstrar väldigt mycket rök, vilken kan sprida 

sig långt i gruvan då det inte finns så många avskiljningar. När röken är varm sprider den sig men 

stannar sedan av när den möter de kalla bergväggarna. Det är stora områden som blir rökfyllda - 

kilometervis med väg drabbas. Röken följer med ventilationen och naturliga luftflöden, vilket 

gör att det är svårt att ta sig till själva branden. Ventilationen i gruvan är helt avgörande för hur 

röken sprids, var räddningstjänsten kan vistas, vilket håll räddningstjänsten kan köra och hur 

många personer som riskerar att drabbas av röken. Det är inte helt enkelt att styra om 

ventilationen eller göra allt för stora förändringar. 

 

Räddningstjänsten LKAB, Gällivare 

En fordonsbrand i en gruva är väldigt komplex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter är utformade efter 

en insats i en lägenhetsbrand. Räddningstjänstens taktiker är utvecklade för lägenhetsbränder och 
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tillvägagångssättet för lägenhetsbränder tas med och tillämpas under jord. Generellt i Sverige 

tillämpas allt för mycket traditionell räddningstjänst, utrustning och taktik till bränder under jord. 

 

Länder som Sydafrika och Kanada har ett helt annat upplägg vid insatser i gruvor. Material och 

arbetssätt är annorlunda. Om en brand klassas som inträngande i tät brandrök i Sverige, ska det 

finnas två rökdykare. I andra länder, om en generalisering görs, brukar en sådan inträngning 

kräva minst tre till sex personer i en insatsgrupp. I andra länder har de även kärror de går med för 

att få med sig material och vatten. För andra länder används andra sorters kläder och 

syrgasapparater för insatser under jord, jämfört med andra typer av insatser. 

 

Släcksystemen på de tunga fordonen är ofta placerade i motorutrymmet. Vid en del av de 

bränder som Räddningstjänsten LKAB har åkt på har det varit hydraulsystemet som har gått 

sönder och sedan orsakat branden. Släcksystemen är dimensionerade för att släcka en ytbrand, 

alltså mindre läckage på motorn. Om det däremot blir en större brand, som när en vevstake i 

motorn går sönder, kan det vara svårt för släcksystemet att vara effektivt. 

 

När vevstaken går av och slår sönder motorblocket sprutar det olja åt alla håll. Om turbon och 

avgasröret är väldigt varmt, bidrar det till att en brand kan starta. En sådan brand är svår att släcka 

för ett släcksystem, oavsett vilket typ av fordon det är. Däremot skulle en manuell insats klara av 

att släcka en sådan brand om insatsstyrkan kommer tillräckligt tidigt och kommer åt branden. 

 

Räddningstjänsten Skellefteå  

Gruvorna som Räddningstjänsten Skellefteå kan bli kallade till är så pass små att de inte har 

någon industribrandkår. Detta gör att det inte finns någon första insatsenhet i gruvorna och 

därmed är det upp till varje fordonsoperatör att utföra den första insatsen. Operatörerna får 

utefter egen förmåga använda den släckutrustning och det släcksystem som finns utrustat på 

fordonet och eventuellt ta hjälp av personer i närheten. Ifall det börjar likna en rökdykarinsats 

har operatörerna ingen egen möjlighet att fortsätta släckningen. 

 

Räddningstjänsten Skellefteå hanterar risken för ras genom att brandmännen har ett 

säkerhetsavstånd på minst 20 meter till brandkällan. Med detta säkerhetsavstånd finns det 

problematik med att släcka fordonet och chansen för att det ska bli en lyckad släckinsats med bra 

effekt på branden minskar. 
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Räddningstjänsten Kiruna 

När Räddningstjänsten Kiruna åkt på insats i gruva har de oftast behövt åka på bränder som varit 

djupare ner än 1000 meter. Gruvan går flera kilometer under jord och därför kan det ta väldigt 

lång tid att komma fram till branden. I ren körtid tar det i många fall 20 minuter ner till de 

nivåer där det brunnit. På den tiden hinner branden oftast utvecklas ganska mycket. Det brukar 

inte finnas så mycket kvar av fordonet att rädda när Räddningstjänsten Kiruna väl når dit. 

4.8.4 Räddningstjänstens samarbeten  

Den kommunala räddningstjänsten gör en del övningar i gruvmiljö tillsammans med 

gruvbolagen och dess anställda. Under de övningarna tränar räddningstjänsterna väldigt mycket 

på långa inträngningsvägar. De flesta övningarna är inte inriktade på brandsläckning, utan fokus 

ligger ofta på sökuppdrag.  

 

Övningarna hjälper räddningstjänsten att ta fram insatsplaner. Det är dock svårt att bibehålla 

aktuell information om gruvorna på grund av att gruvproduktionen fortskrider kontinuerligt. 

 

Ett kontinuerligt samarbete sker mellan gruvorna och räddningstjänsten. Ett samarbete sker även 

med de som har hand om ventilationen så att ventilationen styrs och blir förmånlig för insatsen. 

Den kommunala räddningstjänsten och industribrandkåren samarbetar vid bränder i tunga fordon 

i gruvorna. Vissa lokala anpassningar finns.  

 
Räddningstjänsten LKAB, Gällivare 

Även om en plan finns för vilken väg som ska tas ner i gruvan, kan det hända saker på vägen som 

gör att de behöver ta en annan väg. Exempelvis om något blockerar vägen eller att röken tar en 

annan väg, då behövs de bästa förutsättningarna för att kunna ta sig undan. 

 

Räddningstjänsten Skellefteå 

För att orientera sig i gruvorna använder Räddningstjänsten Skellefteå personal från gruvornas 

organisation som vägvisare. 

 

Räddningstjänsten Kiruna 

Efter varje brand görs en utredning för att förstå orsakerna till branden. Denna utredning görs 

tillsammans med LKAB. Räddningstjänsten Kiruna gör utredningar/utvärderingar på hur 

insatsen har gått. I utredningen undersöker Räddningstjänsten Kiruna även ifall för många risker 

togs under insatsen, vilket är lätt att göra eftersom räddningstjänsten vill släcka sådant som 

brinner. 
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4.8.5 Erfarenhet från insats på tunga fordon i gruva  

Räddningstjänsten LKAB, Gällivare 

Henriksson har inte varit med och släckt särskilt många tunga fordon i gruvor. Vid de bränder 

han har varit med på har branden oftast lugnat ner sig efter ungefär två timmar. 

  

Räddningstjänsten LKAB har länge varit förskonade från bränder i gruvorna, endast några få 

mindre bränder har inträffat. 

 

Räddningstjänsten Skellefteå  

Det har inte förekommit någon brand i de gruvor som ligger i Skellefteå kommun i sådan 

omfattning att Räddningstjänsten Skellefteå har blivit kallade. Däremot har det förekommit 

mindre bränder, där gruvorna själva har lyckats släcka. Troligtvis sker det flertalet sådana bränder 

utan Räddningstjänsten Skellefteås kännedom. Kristinebergsgruvan, som ligger i den angränsande 

kommunen till Skellefteå, har haft flertalet bränder där Räddningstjänsten Skellefteå har blivit 

tillkallade. Insatserna har dock varit avklarade i samband med att de anlänt till platsen.  

 

Det finns några tillfällen där bränder har utvecklats i fordon. Vid dessa tillfällen har 

uppenbarligen inte släcksystemet haft avsedd effekt. Haarala har inga egna erfarenheter av att 

detta har skett men har hört att det förekommer. 

 

Nyligen aktiverades ett släcksystem i ett fordon i en av gruvorna Räddningstjänsten Skellefteå 

åker till. Detta på grund av överhettning, och inte brand. Överhettning är den vanligaste 

anledningen till att släcksystemet aktiverats utan att brand har uppstått. Att släcksystemet har 

aktiverats utan att brand har uppstått har hänt vid flertalet tillfällen. 

 

Räddningstjänsten Kiruna 

Det brinner ungefär ett tungt fordon i gruvan om året, där Räddningstjänsten Kiruna åker på 

insats. Sälgfors har åkt på totalt två stycken larm gällande fordonsbränder i gruvor sedan hon 

började arbeta på Räddningstjänsten Kiruna för 2,5 år sedan. Sälgfors har fått höra att det även 

förekommer mindre bränder i fordon. Vid de mindre bränderna i fordon har det räckt med att 

använda handbrandsläckare, eller liknande, för att släcka branden och Räddningstjänsten Kiruna 

har då inte blivit indragna. Det har även varit situationer där många personer har varit i närheten 

av branden och kunnat hjälpa till. Släcksystemen har i dessa situationer lyckats hålla nere branden 

så pass mycket att endast en handbrandsläckare behövdes för att släcka helt. 
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När Sälgfors har åkt på larm har uppenbarligen inte släcksystemet släckt hela branden. De 

bränder som utvecklats så pass mycket att Räddningstjänsten Kiruna blivit indragna har inte 

startat i motorutrymmet, där släcksystemet sitter. Anledningen till att brand har startat har bland 

annat varit att en hydraulslang har gått av och sprutat en massa finfördelad hydraulolja på en het 

yta utanför motorrummet. 
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5 Analys och diskussion   

I avsnittet diskuteras arbetet utifrån författarnas insikter och perspektiv. Även svagheter med 

studien och förslag till vidare arbeten behandlas. 

 

5.1 Statistik 

Tabell 3 och diagram 1 i denna rapport visar att 40 % av de bränder som förekommit i gruvor de 

senaste tio åren har varit fordonsrelaterade. Det går även att urskilja att antalet bränder i fordon är 

relativt jämnt fördelade och ligger kring 30-40 bränder per år. Det som inte framgår av statistiken 

är antalet bränder i tunga fordon eller hur släcksystemet presterat. Avsaknaden av detaljerad 

information gällande släcksystemens prestanda vid brand gör det svårt att se mönster. Ingående 

information om vad som orsakade branden, hur släcksystemen hanterade situationen och om 

systemet släckte eller inte släckte är viktiga detaljer som idag inte dokumenteras. Då GRAMKO 

redan på årsbasis sammanställer statistik gällande brandtillbud i gruvor, är det kanske lämpligt att 

de även skulle hantera statistik gällande fordonssläcksystem. Ett projekt som redan påbörjat detta 

arbete är iRIS (Intelligent Risk Identification System for safer mines). Deras arbete syftar till att 

vidareutveckla och implementera verktyg och system för att identifiera fordonsrelaterade 

brandrisker i gruvmiljöer. Syftet med iRIS arbete är att få ett digitaliserat system som möjliggör 

erfarenhetshantering och statistik.  

 

5.2 Intervjuer 

Då intervjustudiens ämnesområde kan anses vara relativt nischad och explorativ får antalet 

medverkande respondenter ses som en framgång. En synvinkel som saknas är försäkringsbolagens 

perspektiv. Då SBF 127 till stor del baseras på statistik tillhandahållen av dessa hade deras 

sakkunnighet inom området varit relevant. Försäkringsbolagens statistiska underlag hade bidragit 

till en mer nyanserad bild då både gruvorna och släcksystemstillverkarna har relativt odetaljerad 

dokumentation gällande släcksystemens prestanda. Tyvärr gavs inget tillfälle att intervjua någon 

representant med tillräcklig kunskap inom ämnesområdet från försäkringsbranschen.  

5.2.1 Erfarenheter av släcksystem 

I avsnitt 4.3.3 uppger samtliga respondenter som representerade gruvorna att de har erfarenhet av 

bränder där släcksystemet aktiverats, men inte släckt branden. En respondent beskriver att det är 

vanligt förekommande med återantändning efter att släcksystemen aktiverats. Samtliga 
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respondenter från Boliden och LKAB beskriver även att mängden släckmedel i släcksystemen är 

begränsad idag, vilket i vissa fall är en bidragande faktor till att systemen inte lyckas släcka en del 

bränder. Flertalet av respondenternas erfarenheter tyder på att mängden släckmedel påverkar. 

Huruvida det krävs en större mängd släckmedel eller inte är något som behöver studeras vidare. 

Respondenten som företrädde Brandskyddsföreningen och som är medförfattare till SBF 127 

beskriver under avsnitt 4.4.2 att det är svårt att få in uppgifter om tunga fordon och problematiken 

kring släcksystemen. Respondenten konstaterar även att det förs för lite statistik inom 

ämnesområdet. Gediget statistiskt underlag är en förutsättning för att hitta trender och för att kunna 

åtgärda återkommande problem och brister. Successiva förbättringar till följd av trendanalyser kan 

mycket sannolikt resultera i ökad ekonomisk vinning och högre personsäkerhet.      

 

I avsnitt 4.5.2 poängteras att det förekommer handhavandefel vid service av släcksystemen, vilket 

resulterat i ofullständig funktion hos systemen. Huruvida ett släcksystem släcker en brand i 

motorutrymmet beror delvis på hur det är installerat. Om en riskanalys av motorutrymmet utförs 

ordentligt kan det bidra till ett ökat skydd mot brand. Antalet och riktningen på de dysor som 

installerats är bidragande faktorer för hur väl släcksystem fungerar.   

 

Flertalet respondenter berättar att det är vanligt att brand uppstår när hydraulsystem på fordon går 

sönder. En respondent från LKAB beskriver det under avsnitt 4.3.5 som en av de stora orsakerna 

till brand i dagens gruvfordon. Två respondenter från räddningstjänsten beskriver under avsnitt 

4.8.5 att de medverkat på insatser där branden startat utanför motorrummet. Brand utanför den 

skyddade zonen till följd av läckande hydraulsystem är ett faktum. En gedigen riskanalys för var 

brand kan uppstå på varje specifikt fordon skulle kunna hjälpa till att minska sådana typer av 

bränder. Det finns även viss problematik med vilka områden som skyddas på ett gruvfordon. I 

dagsläget finns ett tydligt fokus på att skydda motorrummet men av respondenternas erfarenheter 

går det att utläsa att bränder utanför den skyddade zonen förekommer. Detta ger indikationer på 

att vidare undersöka genom kvantitativa studier huruvida en utökning av det skyddade området är 

befogat. 

 

Respondenterna från de tre medverkande räddningstjänsterna beskriver under avsnitt 4.8 

komplexiteten med insatser i gruvor. Räddningstjänstens uppgift, vid bränder i gruvor, är att 

evakuera de nödställda från en rökfylld och farlig miljö. Fokusering på brandsläckning sker i 

huvudsak om branden blockerar vägen till nödställda. Åtkomsten för släckinsats påverkas negativt 

när ett tungt fordon brinner, på grund av den högre brandbelastningen jämfört med ett lätt fordon. 

Detta då de förstnämnda har mer brännbart material och större mängd brännbara vätskor. En insats 
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i en gruva är väldigt situationsbaserad och det är därför svårt för räddningstjänsterna att planera. 

Det finns en stor problematik vid genomförandet av en släckinsats, allt ifrån risken till spjälkning 

av berget till ventilationens påverkan på brandgaserna. Därför är det viktigt att det släcksystem som 

installeras i gruvfordonen fungerar så bra som möjligt.   

 

Respondenter som representerar gruvorna och släcksystemstillverkarna anger i avsnitt 4.3.5 

respektive 4.5.4 att gruvans klimat kan inverka på effektiviteten hos släcksystemen. Damm, smuts 

och extrema vibrationer är återkommande faktorer som påverkar fordonen. Även växelverkande 

luft från antingen omgivningen eller fordonets egna kylfläktar beskrivs som ett påverkande 

element. Respondenterna påtalar även att det många gånger är på grund av handhavandefel eller 

oaktsamhet med systemen som det inte fungerat optimalt. Problemet ligger delvis i att underhåll 

och kontroll inte genomförs i tillräcklig utsträckning med den noggrannhet som krävs. Det borde 

undersökas hur väl rutiner kring släcksystems service och underhåll fungerar i verkligheten. Särskilt 

gällande den dagliga kontrollen då utförandet av den är oerhört viktig för att kunna säkerställa ett 

fungerande släcksystem.  

5.2.2 Anpassning av släcksystem  

I avsnitt 4.5.1 redogör släcksystemstillverkarna för att viss anpassning görs av släcksystem som ska 

användas i gruvor. En respondent uppger att de använder samma princip i alla typer av mobila 

applikationer, då motorerna är ganska lika oberoende vilket fordon de sitter i. För fordon som ska 

brukas under mark installeras extra utlösningsdon då hänsyn tas till GRAMKO:s regelverk och 

SBF 127. Viss hänsyn tas även vid design och montage av släcksystem om fordonet ska användas 

under mark. På dessa fordon skyddas släckmedelsbehållaren mer än vanligt genom att integrera 

den i maskinkonstruktionen. Utrustning på gruvfordon löper större risk att skadas av stenras och 

kollisioner med exempelvis väggar och bör således beaktas. Gruvors specifika behov kan medföra 

att det krävs tätare serviceintervall och optimering av släcksystemens placering då det finns unika 

behov såsom öppna motorrum och komplexa luftflöden. 

5.2.3 Regelverk  

Under avsnitt 4.3.7 i resultatet framgår att viss anpassning görs för släcksystem som ska användas i 

gruvor. Dels det som föreskrivs i dagens regelverk, men även inofficiella överenskommelser 

mellan gruvbolagen och släcksystemstillverkarna, exempelvis om mängden släckmedel på vissa 

typer av fordon. Vilket tyder på att gruvbolagen och tillverkarna redan är på väg mot en 

optimering av släcksystem för gruvfordon.  
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I avsnitt 4.5.6 berättar en respondent att SBF 127 anger att det ska vara tre liter släckmedelsvätska 

per kubikmeter motorutrymme. Enligt respondenten är dimensioneringen av mängden 

släckmedelsvätska baserad på subjektivt tyckande, och att det inte finns någon grund till varför 

just tre liter ska användas. Respondenten anser att det bör göras mer vetenskapliga antaganden, 

beräkningar och undersökningar för att få fram vilken mängd som ska användas. Vid 

verkställande av ett nytt regelverk gällande släcksystem i gruvfordon bör författarna av detta 

undersöka huruvida provningarna som genomförs idag är lämpliga för fortsatt användning. 

Avsaknaden av vetenskaplig bakgrund gör att innehållet i SBF 127 till viss del saknar 

trovärdighet. Det faktum att SBF 127 inte heller beaktar gruvfordonens specifika behov gör att 

användandet av regelverket kan ifrågasättas.    

 

Under avsnitt 4.5.2.1 går det att utläsa att effektiviteten på ett släcksystem till stor del är 

montörsberoende. Den som installerar släcksystemet styr antalet dysor och vilken riktning dessa 

ska ha. Då motorrummens layout skiljer sig vida mellan olika fordon är det inte helt enkelt att 

frångå funktionsbaserade regler. Dock finns det anledning till att konkretisera regelverken och på 

ett tydligare och mer ingående sätt specificera hur ett släcksystem bör optimeras. Då släcksystemens 

prestanda till stor del beror på montörens erfarenhet och kunskap borde personen i fråga vara väl 

införstådd med riskerna kring gruvfordon. Montörer bör således erhålla utbildning och eventuellt 

någon typ av certifiering för att kunna bevisa sin kompetens.  

5.2.4 Framtida behov inom gruvindustrin 

Då gruvbolagen enligt LSO har skyldighet att ”i skälig omfattning hålla utrustning för släckning 

av brand” är användningen av fordonssläcksystem rimlig. Dock är avsaknaden av ett detaljerat 

regelverk som tagit gruvors behov i beaktning tydlig vilket går att utläsa under avsnitt 4.3.7 i 

resultatet. En skillnad måste göras gällande utformning och anpassning av släcksystem mellan 

gruvfordon och andra fordon. Då både gruvfordonens utformning och anläggningen de vistas i är 

unik, faller det sig naturligt att släcksystemen ska anpassas därefter.  

 

Respondenter från Boliden och LKAB uppger att framtida gruvfordon sannolikt kommer ha helt 

andra energibärare än idag. Under avsnitt 4.3.9 uppger respondenterna att gruvbranschen står inför 

utmaningar gällande litiumjonbatterier och fordonsautomation. Studiens resultat visar att samtliga 

respondenter är överens om att dagens släcksystem inte har förmåga att släcka en brand i ett 

litiumjonbatteri. Respondenten från Boliden beskriver dock att det som skulle göra störst skillnad 

är om släcksystemen kunde optimeras för det fordon det ska verka i. Det är därför viktigt att 

släcksystemen och regelverken hänger med i den utvecklingen då tekniken i framtiden ger helt 
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förändrade förutsättningar. Studiens resultat visar att släcksystem idag har svårigheter att släcka 

bränder i gruvfordon vilket initierar att de kommer ha svårt att möta framtidens behov.  

 

5.3 Felkällor   

Vid utformningen av frågorna till de semistrukturerade intervjuerna finns risken att ledande frågor 

eller antydanden färgat det svar som respondenten angett. En annan potentiell felkälla är 

feluppfattning av information som respondenter angett.  

 

Mängden data som erhölls från intervjuerna var oerhört omfattande och minskades därför ner. Vid 

reducerandet av information finns därför risken att eventuell relevant information fallit bort. Detta 

kan även ha inneburit att nyanser i svaren har gått förlorade.         

 

Hansens rapport som använts för att lista brandorsaker är skriven år 2013. Bränderna som tas upp 

är från 1988 till 2010. Den behandlar därav inte de senaste årens utveckling av fordon och dess 

släcksystem. Studien saknar därför nyare potentiella brandorsaker.   
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5.4 Förslag på fortsatt arbete 

Mängden publicerade rapporter med tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet inom ämnesområdet kan 

anses vara relativt låg vilket öppnar upp för flertalet områden till fortsatt arbete. Fordonssläcksystem 

används idag nästan uteslutande i motorutrymmet. Framtida energibärare såsom batterier kan dock 

innebära att det skyddande området måste omvärderas. Efter avslutade intervjuer var det tydligt att 

flertalet respondenter identifierat att mängden släckmedelsvätska i många fall är 

underdimensionerad för sin uppgift. Utifrån detta kan slutsatsen dras att fler studier erfordras. 

Nedan följer ytterligare förslag på områden för fortsatt arbete: 

 

• Studera internationella motsvarigheter till svenska regelverk och ge förbättringsförslag 

som kan implementeras i Sverige  

• Kartlägga vilka olika typer av släcksystem som finns på marknaden idag och avgöra vilka 

eventuella kombinationer av dessa som kan öka släckeffektiviteten vid fordonsbränder 

• Göra en jämförelse mellan internationella provningsmetoder för släcksystem och P-

märkning 

• Undersöka om det finns relevanta provningsstandarder för släcksystem idag. Ett exempel 

är att undersöka om hela eller delar av dagens provningsmetod är lämplig att använda för 

släcksystem i gruvfordon. 

• Fastställa hur släcksystem ska optimeras för samtliga fordonstyper verksamma i gruvor 

• Undersöka huruvida 3 liter släckmedel per kubikmeter är tillräckligt för att släcka 

typbranden i ett gruvfordon   

• Utveckla efterarbetet som genomförs i samband med fordonsbränder i gruvan. 

   

Inom ramen för utveckling av efterarbetet som genomförs i samband med fordonsbränder i gruvan 

ingår kvalitetsförbättring av statistiskt underlag. Det krävs bättre utredningar som är mer specifika 

gällande fordonstyp, ålder på fordonet, var i fordonet branden startade, om släcksystemet 

aktiverades, om branden släcktes i samband med aktivering. En annan viktig del av utvecklingen 

av efterarbete är den nationella översikten av statistik. GRAMKO:s årliga sammanställning 

beträffande bränder i gruvor är under all kritik gällande informationsrikedom. Tillförlitligt 

statistiskt underlag är nyckeln till förbättringar.   
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6 Slutsatser   

I följande avsnitt presenteras författarnas slutsatser utifrån frågeställningarna som låg till grund för 

arbetet gällande släcksystem i tunga gruvfordon. 

 

Hur utformas och anpassas detektions- och släcksystem på tunga fordon i gruvor 2018?  

År 2018 utformas detektions- och släcksystem på tunga fordon efter det allmänna regelverket för 

släcksystem, SBF 127, och det mer gruvspecifika regelverket från GRAMKO. Släcksystem i 

tunga gruvfordon är i huvudsak installerade i motorrummet och försedda med två utvändiga 

utlösningsdon. Det sker även i vissa fall anpassning av systemen utöver vad som står föreskrivet i 

regelverken. Somliga gruvbolag och släcksystemstillverkare har självmant valt att utöka mängden 

släckmedel i vissa typer av fordon.  

 

Vilka brister finns i släcksystemen 2018?  

År 2018 finns en osäkerhet kring hur bra släcksystemen presterar. Studien pekar på att 

effektiviteten hos släcksystem bland annat påverkas av luftflöden, mekanisk påverkan och 

bristfällig skötsel. De brister som finns med släcksystemen gäller delvis underhåll och 

handhavandefel vid service. Problematiken gäller bland annat felaktig återmontering av 

släcksystem efter annan utförd service vilket har lett till ofullständig funktion på systemen. Idag är 

släcksystemens prestation även montörsberoende vilket kan ge skiftande utfall på funktionen.  

 

Hur vill gruvindustrin att detektions- och släcksystemen utformas och anpassas för tunga fordon i 

gruvor i framtiden?   

Gruvindustrin vill ha installationer av släcksystem som är anpassade efter deras behov gällande 

utformning på deras fordon och miljö. Samt en optimerad anpassning av mängden släckmedel som 

erfordras i gruvfordon. Det finns även ett visst intresse av att utöka det område som släcksystemen 

skyddar.  

 

Finns det belägg för att skriva en ny standard gällande släcksystem för tunga fordon i gruvor?   

Det finns ett stort behov av ett regelverk gällande släcksystem som tar gruvors specifika miljö och 

fordon i beaktning. Studien visar att det finns belägg för att vidareutveckla de regelverk som finns 

idag alternativt författa ett helt nytt regelverk som endast ser till släcksystem i gruvfordon. 

Regelverken bör till stor del konkretiseras och i största möjliga mån specificera vad som erfordras 

av ett släcksystem.   
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Bilaga 1 - Respondenter 

 

Respondent Organisation/Företag Roll inom Organisation/Företag 

Björkman, Björn Brandskyddsföreningen 
Författar reglerna för arbetsfordon och maskiner, 

i detta fall expert på SBF 127 

Bäckman, Samuel Boliden Utvecklingsingenjör vid arbetsmiljöstaben 

Haarala, Daniel Räddningstjänsten Skellefteå Enhetschef för brandskydd och farliga ämnen 

Hallman, Niklas Aptum Produktionsledare för släcksystem i Norrbotten 

Hansson, Ronnie LKAB Sektionschef för driftstöd 

Henriksson, Ronny Räddningstjänsten LKAB Brandingenjör 

Johansson, Joakim Dafo Business manager 

Lindmark, Marcus LKAB 
Chef för förebyggande brand och deras 

industribrandkår 

Lindström, Kristian Siveb Oy AB Ägare och säkerhetskonsult 

Sälgfors, Hanna Räddningstjänsten Kiruna Brandingenjör och insatschef/yttre befäl 

Utterström, Lars Fogmaker Marknads- och försäljningsansvarig 



 

 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej! 

Tack för att du vill medverka i vårt examensarbete. I texten nedan går vi igenom 

syftet till arbetet vi utför och hur informationen som vi får genom din medverkan 

kommer att behandlas.  

Syftet med examensarbetet är att bidra till att minska antalet fordonsbränder i 

gruvor. Detta genom att utföra en heltäckande analys om de detektions- och 

släcksystem som används i tunga fordon i svenska gruvor. Våra förhoppningar är att 

analysen, efter avslutat arbete, kommer att resultera i kunskap om följande: 

• Vilka detektions- och släcksystem som används inom den svenska 

gruvindustrin idag 

• I vilka typer av situationer som detektions- och släcksystemen ej fungerat 

korrekt 

• Om det finns skäl till att ta fram en ny standard gällande brandsäkerhet i 

tunga gruvfordon och maskiner 

• Vad gruvindustrin har för behov gällande utformning på detektions- och 

släcksystem i framtiden. 

Intervjuer kommer att genomföras med olika personer som på något vis har 

koppling eller kunskap om detektions- och släcksystem som används i gruvor, 

befintliga regelverk och standarder, fordonsbränder som inträffat i gruvor eller 

gruvverksamhet. 

Intervjun kommer ske via skype eller telefon och du kommer få frågorna före ditt 

intervjutillfälle så du får tid på dig att förbereda. Eventuellt ställs någon 

kompletterande fråga under själva intervjutillfället som inte står med i de frågor du 

fått i förväg. Detta för att vi ska få ett så nyanserat resultat som möjligt. Det är helt 

frivilligt att delta och vill du avbryta intervjun kan du göra det när som helst. Efter 

avslutad intervju kommer vi sammanställa informationen du delgett och återkoppla 

till dig så att du får möjlighet att korrigera eller förtydliga dina svar. Detta för att 

undvika missförstånd. 

Beräknad intervjutid är ca 1 timme. 



 

 

 

När vi genomfört samtliga intervjuer kommer resultatet från dessa sammanställas 

med bakomliggande teorier och därifrån kommer analysen genomföras. Om 

intresse finns kommer du få möjlighet att ta del av den slutgiltiga rapporten.  

Tid och datum för intervjutillfälle anpassar vi efter dina önskemål, dock bör 

intervjun ske innan fredagen den 2 november.  

Svara med vändande mail med förslag på när du har möjlighet för intervju.   



Bilaga 3 – Intervjufrågor  

Intervju - Boliden/LKAB 

Inledande frågor: 

●  Får vi spela in denna intervju? 

●  Vilket företag/organisation företräder du? 

●  Vilken roll har du inom företaget/organisationen? 

●  Får vi använda eventuella bilder som finns i ert material i vår rapport? 

 

Specificerade frågor: 

____________________________________________________________________________ 

●  Hur många tunga fordon (>3,5 ton) finns det totalt i era gruvor i Sverige? 

____________________________________________________________________________ 

●  Hur många tillbud med konstaterade brand finns det för tunga fordon i era gruvor? 

______________________________________________________________________________ 

●  Vilka på marknaden förekommande släcksystem för tunga fordon känner ni till? 

____________________________________________________________________________ 

●  Vilka släcksystem använder ni i er verksamhet idag? 

____________________________________________________________________________ 

●  Hur väljer ni släcksystem till era tunga fordon? 

____________________________________________________________________________ 

●  Vad har ni för erfarenheter av bränder i eldrivna fordon? 

○  Vad skiljer sig mellan eldrivna- och dieseldrivna fordons brandförlopp? 

○  Hur skiljer sig brandskyddet för eldrivna fordon jämfört med dieseldrivna fordon 

idag? 

 

 



· Vad har ni för erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka 

branden? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte lyckades släcka branden? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brann? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Känner ni till situationer där släcksystemen har fallerat utöver scenarierna vi redan nämnt? 

� Vad var orsaken? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem 

______________________________________________________________________________ 

· Återkopplar ni till montörerna/tillverkarna när släcksystem har felat? 

______________________________________________________________________________ 

· Genomför ni interna utredningar när släcksystem har felat? 

� Vad visar utredningarna? 

� I vilken utsträckning sker detta? 

� Får vi ta del av dessa? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka yttre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon?  



· Vilka inre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka brister har noterats på fordonens släcksystem vid kontroller? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för förbättringsförslag på de kontroller som genomförs på släcksystemen idag? 

______________________________________________________________________________ 

· Hur genomför ni underhåll på släcksystemen? 

� Vem utför underhåll på släcksystem installerade i gruvfordon? 

� Med vilka intervall utför ni underhåll på släcksystemen? 

� Vad har ni för förbättringsförslag på det underhåll som genomförs på släcksystemen 

idag? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka krav ställer ert försäkringsbolag angående släcksystemen på de tunga fordonen? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det någon problematik eller brister med de regelverk som reglerar släcksystemen 

idag? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det något som saknas i dagens regelverk som reglerar släcksystemen? 

� Har ni några rekommendationer till eventuella förändringar i regelverket? 

______________________________________________________________________________ 

· Ser ni ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Hur anser ni att morgondagens släcksystem bör vara utformade för att möta framtidens 

behov? 



Intervju - Brandskyddsföreningen 

Inledande frågor: 

· Får vi spela in denna intervju? 

· Vilket företag/organisation företräder du? 

· Vilken roll har du inom företaget/organisationen? 

· Får vi använda eventuella bilder som finns i ert material i vår rapport? 

Specificierade frågor: 

· Hur har ni kommit fram till innehållet i dagens SBF 127?  

______________________________________________________________________________ 

· Kan ni beskriva hur er utvecklingsprocess för nya regelverk ser ut? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka kriterier krävs för att ni ska uppdatera ett regelverk? 

______________________________________________________________________________ 

· Beaktade ni gruvors speciella miljö vid författning av SBF 127:16? 

______________________________________________________________________________ 

· Räknas gruvor in i er definition av brandfarlig miljö? 

______________________________________________________________________________ 

· Ser ni ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenheter av bränder i tunga fordon i gruvor, där fordonets släcksystem 

inte lyckats släcka branden? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenheter av bränder i tunga fordon i gruvor, där fordonets släcksystem 

inte har aktiverats? 

______________________________________________________________________________ 

· Känner ni till situationer där släcksystemen har fallerat utöver scenarierna vi redan nämnt? 

______________________________________________________________________________ 

· Hur anser ni att morgondagens regelverk bör vara utformat för att möta framtidens behov? 



Intervju � Dafo/Fogmaker 

Inledande frågor: 

· Får vi spela in denna intervju? 

· Vilket företag/organisation företräder du? 

· Vilken roll har du inom företaget/organisationen? 

· Får vi använda eventuella bilder som finns i ert material i vår rapport? 

Specificerade frågor: 

· Kan ni berätta om era släcksystem som monteras på gruvfordon? 

· Hur många släcksystem levererar ni per år i Sverige? 

· Hur många släcksystem levererar ni per år till gruvindustrin i Sverige? 

· Hur många släcksystem totalt har ni på gruvfordon idag i Sverige? 

· Hur många släcksystem totalt har ni på tunga fordon idag i Sverige? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka på marknaden förekommande släcksystem för tunga fordon känner ni till? 

______________________________________________________________________________ 

· Skiljer sig utformningen av gruvfordonens släcksystem från motsvarande system i fordon 

och maskiner som brukas i annan verksamhet? 

______________________________________________________________________________ 

· Tar ni någon särskild hänsyn till om fordonet ska användas ovan eller under mark vid 

design eller montage av släcksystem?  

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka 

branden? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte lyckades släcka branden? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

  



· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brann? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Känner ni till situationer där släcksystemen har fallerat utöver scenarierna vi redan nämnt? 

� Vad var orsaken? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Får ni någon återkoppling från era kunder när erat släcksystem har felat? 

______________________________________________________________________________ 

· Genomför ni interna utredningar när ert släcksystem har felat? 

� Vad visar utredningarna? 

� I vilken utsträckning sker detta? 

______________________________________________________________________________ 

· Medverkar ni vid externa utredningar när ert släcksystem har felat? 

� I vilken utsträckning sker detta? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka yttre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Vilka inre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon? 

______________________________________________________________________________ 

· Kan ni beskriva hur er utvecklingsprocess för nya släcksystem ser ut? 



· Genomför ni egna kontroller innan ni levererar släcksystemen? 

� Vilka kontroller är det som genomförs? 

______________________________________________________________________________ 

· Utför ni kontroller på släcksystem installerade i gruvfordon? 

� Vilka brister brukar noteras på gruvfordonens släcksystem? 

______________________________________________________________________________ 

· Rekommenderar ni gruvorna att kontroller ska genomföras på släcksystemen? 

� Vilka kontroller rekommenderar ni ska genomföras? 

� Med vilka intervall rekommenderar ni att de ska genomföras? 

� Hur rekommenderar ni att de ska genomföras? 

______________________________________________________________________________ 

· Vem utför underhåll på släcksystem installerade i gruvfordon? 

______________________________________________________________________________ 

· Rekommenderar ni gruvorna att underhålla släcksystemen? 

� Vilket underhåll rekommenderar ni ska genomföras? 

� Med vilka intervall rekommenderar ni att underhåll ska genomföras? 

� Hur rekommenderar ni att de ska genomföras? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det någon problematik/brister med de regelverk som reglerar släcksystemen idag? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det något som saknas i dagens regelverk som reglerar släcksystemen? 

� Har ni några rekommendationer till eventuella förändringar i regelverket? 

______________________________________________________________________________ 

· Ser ni ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Hur anser ni att morgondagens släcksystem bör vara utformade för att möta framtidens 

behov? 

______________________________________________________________________________ 

· Klarar dagens släcksystem att släcka litiumjonbatteri-bränder?  



Intervju - Aptum 

Inledande frågor: 

· Får vi spela in denna intervju? 

· Vilket företag/organisation företräder du? 

· Vilken roll har du inom företaget/organisationen? 

· Får vi använda eventuella bilder som finns i ert material i vår rapport? 

 

Specificierade frågor: 

· Hur många släcksystem monterar ni totalt per år i Sverige? 

______________________________________________________________________________ 

· Hur många släcksystem monterar ni totalt per år till gruvindustrin i Sverige? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka på marknaden förekommande släcksystem för tunga fordon känner ni till? 

______________________________________________________________________________ 

· Skiljer sig utformningen av gruvfordonens släcksystem från motsvarande system i fordon 

och maskiner som brukas i annan verksamhet? 

______________________________________________________________________________ 

· Tar ni någon särskild hänsyn till om fordonet ska användas ovan eller under mark vid 

montage av släcksystem?  

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka 

branden?  

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte lyckades släcka branden? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem?  



· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brann? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Känner ni till situationer där släcksystemen har fallerat utöver scenarierna vi redan nämnt? 

� Vad var orsaken? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Får ni någon återkoppling från era kunder när ett släcksystem ni monterat har felat? 

______________________________________________________________________________ 

· Genomför ni interna utredningar när ett släcksystem ni monterat har felat? 

� Vad visar utredningarna? 

� I vilken utsträckning sker detta? 

______________________________________________________________________________ 

· Medverkar ni vid externa utredningar när ett släcksystem ni monterat har felat? 

� I vilken utsträckning sker detta? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka yttre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Vilka inre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon?  



· Genomför ni egna kontroller innan ni levererar släcksystemen? 

� Vilka kontroller är det som genomförs? 

______________________________________________________________________________ 

· Utför ni kontroller på släcksystem installerade i gruvfordon? 

� Vilka brister brukar noteras på gruvfordonets släcksystem? 

______________________________________________________________________________ 

· Rekommenderar ni gruvorna att kontroller ska genomföras på släcksystemen? 

� Vilka kontroller rekommenderar ni ska genomföras? 

� Med vilka intervall rekommenderar ni att de ska genomföras? 

� Hur rekommenderar ni att de ska genomföras? 

______________________________________________________________________________ 

· Rekommenderar ni gruvorna att underhålla släcksystemen? 

� Vilket underhåll rekommenderar ni ska genomföras? 

� Med vilka intervall rekommenderar ni att underhåll ska utföras på släcksystemen? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det tillräckligt med anvisningar för hur: 

� Släcksystemen ska monteras? 

� Släckmedlet ska fyllas på? 

______________________________________________________________________________ 

· Hur skulle anvisningarna kunna utvecklas och förbättras? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det någon problematik eller brister med de regelverk som reglerar släcksystemen 

idag? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det något som saknas i dagens regelverk som reglerar släcksystemen? 

� Har ni några rekommendationer till eventuella förändringar i regelverket? 

______________________________________________________________________________ 

· Ser ni ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon?  



· Hur anser ni att morgondagens släcksystem bör vara utformade för att möta framtidens 

behov? 

______________________________________________________________________________ 

· Klarar dagens släcksystem att släcka litiumjonbatteri-bränder?  



Intervju � Kristian Lindström 

Inledande frågor: 

· Får vi spela in denna intervju? 

· Vilket företag/organisation företräder du? 

· Vilken roll har du inom företaget/organisationen? 

· Får vi använda eventuella bilder som finns i ert material i vår rapport? 

 

Specificerade frågor: 

· Vilka på marknaden förekommande släcksystem för tunga fordon känner ni till? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad är er erfarenhet av släcksystem som finns installerade i gruvfordon? 

______________________________________________________________________________ 

· Skiljer sig utformningen av gruvfordonens släcksystem från motsvarande system i fordon 

och maskiner som brukas i annan verksamhet? 

______________________________________________________________________________ 

· På vilket sätt går det att anpassa ett släcksystem på ett fordon? 

� Har ni någon uppfattning om anpassning av släcksystem sker på gruvfordon? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av bränder där släcksystemet aktiverats, men inte lyckats släcka 

branden? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte lyckades släcka branden? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet inte aktiverats vid brand? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet inte aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 



· Vad har ni för erfarenhet av tillfällen där släcksystemet aktiverats fastän det inte brann? 

� Vad var orsaken till att släcksystemet aktiverades? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Känner ni till situationer där släcksystemen har fallerat utöver scenarierna vi redan nämnt? 

� Vad var orsaken? 

� Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

� Har ni idéer till lösningar på detta problem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka yttre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Vilka inre faktorer kan påverka effektiviteten hos släcksystem i fordon? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har du för erfarenheter av kontroller som utförs på släcksystem? 

� Vilka brister brukar noteras på gruvfordonens släcksystem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har du för erfarenheter av underhåll som utförs på släcksystem? 

______________________________________________________________________________ 

· Hur arbetar försäkringsbolag med fordonsbränder i gruvor? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad ställer försäkringsbolag för krav idag på fordon som ska verka i gruvor? 

� Vad bör försäkringsbolag ställa för krav i framtiden? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilket intresse har försäkringsbranschen av förbättrade släcksystem? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka uppfattningar har försäkringsbolag om effektiviteten hos släcksystem? 



· Finns det någon problematik eller brister med de regelverk som reglerar släcksystemen 

idag? 

______________________________________________________________________________ 

· Finns det något som saknas i dagens regelverk som reglerar släcksystemen? 

� Har ni några rekommendationer till eventuella förändringar i regelverket? 

______________________________________________________________________________ 

· Ser ni ett behov av ett separat regelverk för släcksystem i gruvfordon?  

______________________________________________________________________________ 

· Hur anser ni att morgondagens släcksystem bör vara utformade för att möta framtidens 

behov? 

______________________________________________________________________________ 

· Klarar dagens släcksystem att släcka litiumjonbatteri-bränder?  

 



Intervju - Räddningstjänst 

Inledande frågor: 

· Får vi spela in denna intervju? 

· Vilket företag/organisation företräder du? 

· Vilken roll har du inom företaget/organisationen? 

· Får vi använda eventuella bilder som finns i ert material i vår rapport? 

 

Specificierade frågor: 

· Vilka skillnader finns det mellan att släcka en brand i ett tungt fordon jämfört med ett lätt 

fordon (exempelvis en personbil)? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenheter av bränder i tunga fordon i gruvor? 

o Vilka eventuella svårigheter upplever ni att det finns med bränder i tunga fordon i 

gruvor? 

______________________________________________________________________________ 

· Vilka erfarenheter har ni av släcksystem i tunga fordon? 

o Vilka erfarenheter har ni av bränder i tunga fordon i gruvor, där fordonets 

släcksystem inte lyckats släcka branden? 

§ Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

o Vilka erfarenheter har ni av bränder i tunga fordon i gruvor, där fordonets 

släcksystem inte har aktiverats? 

§ Vid hur många tillfällen har detta inträffat? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad har ni för erfarenheter av utredningar rörande bränder i tunga fordon i gruvor? 

______________________________________________________________________________ 

· Vad för typ av dialog eller samarbete har ni med gruvindustrin gällande fordonsbränder? 


