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Ska säkerheten gå först får man inte tumma på
någonting. Kring Leveäniemi dagbrott finns, likt hos
andra gamla industrier, någonting man ofta kallar för
”gamla synder”.
Den dåtida behandlingen av allt ifrån förbrukat material till sprängämnen
var långt ifrån dagens rigorösa säkerhetshantering.
– Information och dokument kring vad som lämnats kvar i form av
sprängmedel under ytan var bristfällig, berättar Patrik Kansa,
sektionschef hos dotterbolaget LKAB Berg & Betong.
Bolaget driftade Leveäniemi i Svappavaarafälten från 1964 fram till år
1983 då produktionen upphörde på grund utav låg efterfrågan på den
globala järnmalmsmarknaden. Efter tömningen av de 30 miljoner
kubikmeter vatten som dagbrottet innehöll var det tid för preparering och
breddning av ramper, anläggningsbyggen och allmän upprensning.
Spr��ngmedelsfynden lät inte vänta på sig. Inga bomber, granater
eller gamla tändhattar undgår Vanja, Cassie och Grappo.
– Hundarna har lättare att känna av lukter under sommaren och så klart
blir det lite svårare under vintern när tjälen sätter sig och det inte tränger
igenom lika lätt. Därför letar vi intensivt nu. Vi har redan hittat en del,
cirka tio stycken, och hundarna står för runt åtta-nio av dessa, säger
Therese Liljegren.
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Cassie vänder upp och ned på varenda sten. Gärna två gånger om.
Therese har jobbat operativt som dolhundsförare i sin firma Dsec sedan
2010 och tjänstgjorde med sina hundar vid genomsökning i dagbrottet
även ifjol då den första provbrytningssalvan sköts. Först släpper hon ut
Cassie från sin bur, en fyraårig korthårig vorsteh, som med stor iver
genomsöker det utmarkerade området. Svansen piskar häftigt för att
https://www.lkab.com/sv/Press/Koncernnyheter/?ni=8210&c=&m=

Sida 1 av 5

En dag med bombhunden - LKAB Koncernwebbplats

2016-03-30 17:58

sedan skjuta ut som ett spjut från den slanka kroppen.
– Hon är en yngre hund. Hon är ivrig och rör sig snabbt fram och tillbaka
mellan olika små områden. Alla hundar har sina speciella egenheter men
de är alla traditionella bombhundar.

Tekniken för att söka rätt på sprängämnen involverar inte endast en
hund utan flera. Therese har med sig tre stycken denna förmiddag.
– När vi använder oss av fler hundar blir träffsäkerheten stor. När ena
hunden är färdig kommer den andra ut och tar över.
Cassie finner ”gömman” i form av en liten bit dynamit, får sitt godis och
en tennisboll som bonus.

Hunden Grappo väntar på belöning, en viktig del i att lära upp hunden.
Sedan är det dags för åttaåriga hanen Grappo att gå på sitt skift. En tysk
jaktterrier, ett litet stycke hund med stenhårda muskler och sällskapligt
förhållningssätt. De korta benen pendlar snabbt mellan gråbergsskuten
och väggarna intill rampen. De små, mörka ögonen är fokuserade och
nosen rynkar till när hunden känner vittring. Även Grappo hittar gömman
och markerar den för Therese.
– Sist ut blir vår veteran. Vanja är en internationell tjänstgörare. Hon har
jobbat över gränserna och är rutinerad … Faktiskt elva år gammal och
har varit med sedan start, säger Therese.

Vanja söker metodiskt och känneteckas av sitt lugn.
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Linnea Johansson är produktionsledare hos LKAB Berg & Betong och
anvisar prioriterade sökplatser tillsammans med sina kollegor.
Vanja är en belgisk vallhund. Hon är något grånad, men har till synes all
sin glöd kvar. Olik de andra galopperar hon långsamt fram och söker
metodiskt bit för bit, inget flängande eller hets i blicken. Hunden utstrålar
trygghet likt en tjänsteman med 40 arbetsår på nacken. När hon hittar
gömman efter bara några minuters sökande sätter hon sig lugnt ned och
tittar på Therese med samma fasta blick som när hon började.
Uppdraget avslutat.
Fakta sprängmedelsspårning
Dsec har idag åtta hundar och har fått uppdrag av LKAB Berg & Betong
att genomsöka Leveäniemi dagbrott. En dolhund/bombhund tränas
genom att gömma rester av sprängämnen i skarpa terränger som
dagbrott och byggarbetsplatser. Dsec söker igenom 2000 kvadratmeter i
Leveäniemi per dag. De gamla sprängmedlen hade pentylstubin och
tändhattar med blyacid och anses inte lika balanserade och stabila som
dagens tändpärlekonstruktioner. Exakt hur bra en hunds nos fungerar är
ingen exakt vetenskap men forskningen visar på att en hund har 220
miljoner luktceller jämfört med människans sex miljoner.
Av: Fredrik Björkenwall

Nyheter
Kallelse till årsstämma i Luossavaara - Kiirunavaara Aktiebolag
2016
Härmed kallas till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, 556001-5835 (LKAB).
Den 29 mars 2016

Deras affärer styr gruvbrytningens framtid
Ett av de viktigaste uppdragen för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning är att köpa de
byggnader som ligger i områden som påverkas av gruvan – så att LKAB får
brytningstillstånd. Det ansvaret vilar på Linus Niva, Anders Lundgren, Alexander Kult och
Lis-Marie Dagbro.
Den 22 mars 2016

Magnus Forsberg utsedd till ny Chief Financial
Officer, Division specialprodukter LKAB
– Jag är glad att välkomna en person med Magnus kaliber och erfarenhet som Chief Financial
Officer (CFO), säger Leif Boström, Direktör Division specialprodukter.
Den 21 mars 2016
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Tagga upp din säkerhet!
Under våren införs ett nytt personsäkerhetssystem i Svappavaara. Samtliga som vistas
inom Svappavaara industriområde, såväl interna som externa, måste ansöka om en
personsäkerhetstagg. Säkerheten först för alla!
Den 17 mars 2016

LKAB-bladet nr2 ute nu!
Läs bland annat om följande i nya numret av LKAB:s personaltidning: Vi presenterar gänget som
tryggar LKAB:s framtid och säkrar fortsatt gruvbrytning. Så ska LKAB ekonomiskt klara av
samhällsomvandlingen. Nytt personsäkerhetssystem installeras i Svappavaara. Det våras för
LKAB-stugorna.
Den 11 mars 2016

Ett OS i miniformat
Lilla VM lockar varje år drygt 800 deltagare till Malmberget och Gällivare. Under en
intensiv helg i mars pågår tävlingar i bland annat hockey, handboll, bowling och freeski. —
Visst är idrotten i fokus, men den sociala biten är minst lika viktig. Att träffas över
idrottsgränserna är värdefullt och inspirerande, säger Eva Wänelöf, Lilla VM-general.
Den 10 mars 2016

Frida håller koll på pengarna
Sedan ett par år arbetar Frida Larsson som controller för LKAB:s samhällsomvandling i
Malmberget. Hennes livsresa hittills har gått via Umeå, Dublin, Nya Zeeland och tillbaka till
Gällivare igen. I arbetet är det flexibiliteten som är hennes starkaste sida.
Den 09 mars 2016

Bättre värme och kyla tack vare LKAB
Wassaras borrteknik
Det nybyggda 11 000 kvadratmeter stora kommunhuset i Lund värms och kyls med
geoenergi som hämtas ur 40 stycken 170 meter djupa borrhål. Borrhålen har tagits fram
med hjälp av dotterbolaget LKAB Wassaras vattendrivna borrteknik.
Den 04 mars 2016

Ingas framtid finns i Gällivare
Snart går flytten. Om drygt ett år är det dags att lämna Malmberget för det nya
äldreboendet Forsgläntan som ligger intill Vassara älv i Gällivare. En spännande tid i en
88-årings liv. — Det måste ske, mina koppar i skåpen har hoppat i många år, säger Inga
Nilsson.
Den 03 mars 2016 Malmberget

Ett lärande byggprojekt
Elever från Lapplands gymnasium bygger en ny samlingslokal på LKAB Fastigheters
bostadsområde Granbacka i Gällivare. – Vi ser att det kommer att behövas byggarbetare i
samhället och vill erbjuda riktiga projekt där eleverna är med från början till slut, säger
Tina Rytiniemi, projektledare i LKAB.
Den 23 februari 2016

Visa fler
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