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LARMSYSTEM VID DAMMBROTT



Björkdalsgruvan AB
Mandalays gruvor



Björkdalsgruvans verksamhet
• Guldgruva

• Ca 3 mil väster om Skellefteå

• Närmsta samhälle är Sandfors

• 235 anställda och ca 70 
entreprenörer

• Underjordsgruva, pausat dagbrott, 
kross och anrikningsverk 

• Dammarna är ca 3 km²

• Fem dammar och en central 
sandkon

• Deponering av slurry med cyklon



LARMSYSTEM  ENLIGT  MILJÖTILLSTÅNDET

Villkor 21 – Klassisk instrumentering där tidig indikation på ett förestående 
dammbrott ska kunna upptäckas. Instrumenteringen är uppkopplad till ett 
bemannat kontrollrum. Larm ska upptäckas dygnet runt.

Nytt miljötillstånd 2018. Tre villkor som berör varningssystem vid dammbrott.



LARMSYSTEM  ENLIGT  MILJÖTILLSTÅNDET

Skyltarna sattes upp i december 
2020. 



LARMSYSTEM  ENLIGT  MILJÖTILLSTÅNDET

Varning av människor i bostäder. MSB drev linjen att ljudsignaler, sirener, skulle sättas 
upp. Eftersom det endast är två bostäder där det föreligger risk för människoliv ansågs 
detta inte motiverat. 

De två fastigheterna har sedan dess kommit ut till försäljning och Björkdalsgruvan har 
därför kunnat köpa husen. På så sätt säkerställs att fastigheterna inte används som 
bostäder.



Varningsskyltar med blixtljus
• Tre skyltar har satts upp längs väg 870 och 867
• Placering utifrån översvämningskartan för 

dammbrott vid damm K1

• Syftet med skyltarna är att  varna bilister från att 
köra in i ett översvämmat område



Varningsskyltar med blixtljus
• För att slippa dra fram el och fiber till 

skyltarna valdes ett trådlöst system

• Kontakt och status-övervakning av skyltarna 
via GSM-nätet

• Drivs med batteri

• Solpanel för att ladda batterierna



Funktion - larmsystem
• Viktigt att systemet är så enkelt och 

tydligt som möjligt.

• Systemet ska gå att bygga ut med 
fler funktioner i framtiden

• Larmet kan aktiveras på flera sätt

-via surfplatta uppsatt i 
kontrollrum

-via sms
-via telefonnummer

-manuellt ute vid varje enhet.
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Enkel och tydlig funktion





Funktion - systemövervakning 



Pga Corona kunde bolaget bara gå ut med skriftlig 
information till närboende innan skyltarna sattes upp. 
Med en fysisk träff hade frågor kunnat besvaras direkt 
och en del oro från närboende kunnat undvikas.

Det har inkommit frågor från allmänheten 
- Oro för att skyltarna ska påverka 

fastighetspriserna negativt. Vill inte att skyltarna 
överhuvudtaget ska stå kvar

- Oro kopplad till formuleringen ”dammbrott” på 
skyltarna

- Oro för barn som leker i skog och mark. ”Varför 
larmas inte alla?”

Reaktioner från allmänheten



Reaktioner från allmänheten - lärdomar

- Önskemål att texten på skyltarna justeras för att spegla de faktiska 
konsekvenserna av ett dammbrott. Att tex varna för översvämmad väg. 

- Placeringen av skyltarna är viktig. Två skyltar står väldigt nära samhället. 
Flytta dem lite längre ut?

- Skyltarna försvårar en god relation till närboende.

- Ser en risk att det ökar motståndet mot gruvan



Björkdalsgruvans reflektioner
- Riskerna med dammarna har blivit orimligt exponerade/framlyfta och står inte i 

proportion till andra risker som finns i samhället

- Är dessa skyltar motiverade? Liten risk (dammbrott) kontra stor påverkan (skyltar) för 
de närboende. Kan det ersättas med annat system? Varning via mobiltelefon?

- Det är en komplex fråga. Hur många i allmänheten vet vad ett ”dammbrott” innebär? 
De flesta har troligen en felaktig bild av detta och skyltarna kapar stor oro hos 
närboende. 
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