
FORCIT SWEDEN AB 
Den huvudsakliga verksamheten på Forcit Sweden AB är tillverkning av AN baserad emulsion, 

förvaring av råvaror och energetiska varor. 

 

Risker och tänkbara olycksscenarion 
De allvarligaste riskerna är brand i vår verksamhet varav anläggningen är helt avskalad från brännbart 

material. Anläggningen är utrustad med brandövervakningssystem vilket är direktkopplad mot 

Räddningstjänst.  

Vid brand i råvara och halvfabrikat, är ämnet oxiderade och utsöndrar NOx-gaser (nitrösa gaser).   

Om en brand skulle inträffa där produkterna är involverade kan det resultera i spridning av NOx 

gaser. Spridningsområdet kommer att vara begränsad till gruvområdet till största del, men kan under 

ogynnsamt vindförhållande även påverka närområdet. Forcit samt Räddningstjänsten har en intern 

räddningsplan i vilken det beskrivs hur personalen ska förebygga och/eller begränsa eventuella 

skador. Räddningstjänsten från Gällivare är på plats inom 20- 30 minuter. 

Om en större olycka inträffar och som riskerar att påverka tredje man ska allmänheten invänta 

besked från räddningstjänsten. Räddningstjänsten fattar beslutet om det måste varnas och i så fall 

sker det genom lokalradion, P4 Norrbotten samt genom VMA, viktigt meddelande till allmänheten. 

 

Företagets organisation och förebyggande åtgärder 
För att göra tillverkningen av matris samt hanteringen av produkter så säker som möjligt arbetar vi 

kontinuerligt med säkerhet och säkerhetsberedskap. Forcit har ett verksamhetssystem för hälsa, 

säkerhet, miljö och kvalitet i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Vår personal 

är en viktig del i arbetet med att förebygga olyckor. Alla anställda utbildas kontinuerligt i att 

förebygga och identifiera risker och situationer som kan leda till olyckshändelser. Ytterligare 

kompetenshöjande utbildningar hålls regelbundet för att säkerställa och behålla kompetensen hos 

alla anställda.  

Räddningstjänsten arbetar även förebyggande tillsammans med företaget, bland annat genom 

regelbundna kontroller av brandskyddet. Första insatsstyrkan har en insatsplan med sig i släckbilen 

som uppdateras regelbundet. Styrkan är tränad och övad i den typen av olyckshändelser som kan 

tänkas inträffa på området. Räddningstjänsten är mycket väl förberedd om det skulle inträffa en 

olycka. 

 

Senast genomförda tillsyn  
Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2020-12-02. Mer 
information om tillsynen kan erhållas via Gällivare räddningstjänst.  
 
Senaste tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor genomfördes 2017-06-07. Mer information om tillsynen och tillsynsplanen 
kan erhållas via Länsstyrelsen i Norrbotten.  
 



För mer information  
Forcit Sweden AB 

Sakajärvi 1 

982 92 Gällivare 

Tel. 0587-10 999  

www.forcit.se 

 

 

 


