
 

LKAB Kimit AB informerar 
 

LKAB Kimit AB’s verksamhet omfattas bland annat av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för 

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen konkretiseras 

genom föreskriften från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSBFS 2015:8). 

 

Säkerhetsrapport 

 

En säkerhetsrapport finns framtagen och innehåller bland annat en beskrivning av 

verksamheten samt dess geografiska omgivning, redovisa farliga ämnen som hanteras samt 

vilka risker som är förknippade med dessa. Vidare skall LKAB Kimit AB redovisa vilka 

åtgärder som har vidtagits för att förhindra och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor.  

 

 

Verksamheten vid LKAB Kimit AB 

 

All tillverkning av explosiva varor regleras främst av Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskaps föreskrifter och ytterst av lagen om explosiva och brandfarliga varor (SFS 

2010:1011). Verksamheten vid LKAB Kimit AB består av inleverans av råvaror, tillverkning 

av explosiva ämnen, lagerhållning samt leveranser till kunder. 

 

 

 

Farliga händelser och stora olyckor 

 

 

Allvarlig olycka hos LKAB Kimit AB är givetvis oavsiktlig detonation vid tillverkning, 

hantering, lagerhållning eller transporter. Vid massdetonation av sprängämnesförråd kommer 

stora delar av sydvästra Kiirunavaara att påverkas kraftigt. Kiruna centrum kommer inte att 

träffas direkt av stötvågen, ej heller av utkastade metall- och betongdelar. Däremot kommer 

området väster om anläggningen utsättas för luftstötvåg samt splitter. 

 

I händelse av brand inne på Kimit AB:s område gäller att brand i sprängämne aldrig skall 

bekämpas, utan personer skall undsättas och området skall spärras av. Brand i sprängämne 

kan övergå i detonation. Brand i delar som inte innehåller sprängämne skall bekämpas på 

sedvanligt sätt, dock skall området avspärras och allmänheten varnas. Vid brand i sprängämne 

bildas giftiga gaser såsom nitrösa gaser. 

 

Kimit AB har ständigt en person som är ansvarig för hantering av explosiva varor i beredskap. 

 

 

Förebyggande skydds- och säkerhetsarbete 

 

Kimit AB bedriver ett kontinuerligt skydds- och säkerhetsarbete varvid utrustning ses över 

och underhålls enligt fastlagda planer. Personal utbildas fortlöpande.  

 



LKAB Kimit AB har nationellt och internationellt samarbete med andra företag inom 

explosivvarubranschen inom säkerhetsområdet där erfarenheter diskuteras och 

vidareförmedlas, för att minimera risker med sprängämneshantering. 

 

LKAB Kimit AB har samarbete med dels LKABs interna räddningskår samt den kommunala 

räddningstjänsten gällande nödsituationer. 

 

 

Kommunen 

 

Enligt ovan nämnda lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor omfattas även kommunens räddningstjänst på så sätt att rutiner skall 

upprättas och samarbete skall etableras mellan LKAB Kimit AB och den lokala 

räddningstjänsten i syfte att begränsa följderna av allvarliga olyckor. 

 

Tillsyn 

 

2020-05-19 utfördes den senaste tillsynen av LKAB Kimit ABs anläggning av Länsstyrelsen i 

Norrbotten och Kiruna Kommun. 

 

 

 

Ytterligare information 

 

Ytterligare information kan erhållas från 

 

 

 

 

Kimit AB   Kiruna Räddningstjänst 

Hans Karlström 

Föreståndare     

Verksamhetschef   

Tel: 0980-727 66  Tel: 0980-709 00 

 

 


