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Bakgrund
LSO (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), Efterföljande åtgärder 3 kap, 10§ anger att när en
räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts.

Syftet med utredningen är att lära av olyckan för framtiden:
Detta kan ske genom förbättringsförslag rörande såväl byggnadskonstruktion, materialval, tekniskt
skydd, organisatoriskt skydd såsom erfarenheter kring räddningstjänstens egna insats osv.
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person till
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete.
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak vilket kan vara att branden- olyckan skett
uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen betydelse.
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, haverikommission m.fl. har alla sina olika
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbetet på och efter en brand eller olycka.
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som
ligger till grund för en rättsprövning i t.ex. brottsmål eller liknande.
Räddningstjänsten vill här påpeka att en straffande kultur mycket sällan leder till bra lärande. Det är
därför viktigt att ta del av räddningstjänstens utredningar med fokus på lärande och inte straffande.

Uppdrag och begränsningar
Uppdragsgivare är Räddningstjänsten Halmstad genom chef förebyggande avdelningen Gert
Heinsvig. Inriktning för utredningen är olycksorsak, olycksförlopp och insatsens genomförande. Det
finns också ett stort värde i att samla ihop dokumentation efter en allvarlig olycka vilket också
tillgodoses genom en utredningsrapport.

Utredningsmetod
Faktaunderlag och sammanställning av resultat i rapport har skett genom vedertagen metod enligt
brandutredareprogrammet vid MSB. (Checklistemetoden- strukturerad frågelista). Analys av
insatsens genomförande har skett genom en avvikelseutredning vilken bifogas utredningsrapporten.
Redovisning av olycksorsak, olycksförlopp och resultat av insatsutvärderingen sker genom denna
fördjupade utredning (olycksutredning) och dess bilagor.

Sammanfattning/Erfarenheter
En brand i strandterräng i form av sanddyner och strandskog uppstår mitt på dagen under en period
av hög brandrisk i skog och mark (5E). Brandplatsen är svåråtkommlig och nås egentligen enbart med
hjälp av terrängfordon vilka får fyllas med vatten från en speciell tankfyllnadsplats. Branden har ett
snabbt förlopp, främst i gräs på sanddyner och i vindens riktning men även delvis emot vind i
strandskogen. Branden bedöms ha börjat av en kvarglömd eller lämnad engångsgill invid en mindre
byggnad (3*3 m) vilken också brann ner till grunden. Sopkärl för engångsgillar är därför önskvärt.
Problem noterades med såväl larminformation som positionering till vissa enheter samt delvis med
radiokommunikation på skadeplats. Samordning med grannkommuns räddningstjänst fungerade bra.
Brandflyget som dirigerades till platsen gav mycket värdefull information till markpersonalen om
brandens spridningsriktningar. Dock framkom oklarheter i hur kommunikationen bäst nås mellan
markpersonal och brandflyg via RAKEL. Ägaransvar och därmed bevakning efter brand uppfattades
inte som helt klarlagt av ägaren staten själv såsom Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen.
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Platsbeskrivning
Laholmsbuktens sanddynereservat ligger alldeles norr om Lagans mynnig i Halmstad kommuns södra
del på gränsen till Laholms kommun. Marken ägs av naturvårdsverket, länsstyrelsen i Halland. Platsen
ligger ca 18-19 km körväg från närmaste brandstation BAS i centrala Halmstad.

Närmsta
brandstation
BAS

Aktuellt
sanddyneområde

2
I naturreservaten Gullbranna och Tönnersa finns Hallands mäktigaste sanddyner. Innanför dynerna
breder stora flygsandfält ut sig, som för bara ett drygt sekel sedan var så gott som trädlösa. Idag är
öppna sandmarker en sällsynt naturtyp med ett hotat växt- och djurliv.
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Plantering och igenväxning av
sandområdena har lett till att ett stort
antal av dessa arter idag är både
sällsynta och hotade. Sanddynerna är
busk- och träd- klädda dyner.
Aktuellt område är inklämt mellan Lagan
i söder, motorvägen E6 i öster och
norröver Genevadsån. Detta område
utgörs av ca 800 m i väst- östlig riktning
och ca 3,3 km i syd- nordlig riktning.
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Området är förhållandevis svårt att nå,
då det i princip endast nås via Tönnersa
och bro över motorväg följt av skogsväg i
ca 1,5 km.
Det går att med mindre fordon eller
terrängfordon ta sig till området
söderifrån, via Snapparp och genom en
mindre skogsväg fram till platsen.
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Händelse-/ brandförlopp
Före larm:
Personer uppmärksammar brand i gräs
i sanddyner samt att branden går in i
strandskogen vid Tönnersa och larmar
SOS via 112.
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Larm:
Inkommer som litet larm men klassas
upp till stort och fordonståg enligt
skogsbrand av SL och IL. Två
tankfordon, bandvagn, jeep och IL går
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mot platsen. Under framkörning begär
SL ut ytterligare bandvagn och tank från
Laholm. Positioneringen var osäker och
fungerade inte i alla fordon varför vi
gjorde en splitt upp i framkörning. IL gick
motorvägen enligt fordonsdatorn medan
övriga gick v 117 via Fladjekrysset.
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Räddningstjänstens framkomst:
Framkomst:
IL tillsammans med ett tankfordon,
bandvagn och jeep kom först fram till
platsen. IL genomförde en orientering
och noterade att vindriktningen var
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gynsam men att branden ändå spred sig
in i skogen samtidigt som vi hade en
större front i vindriktningen norröver på
sanddynerna.
Första insats blev att sätta in bandvagn
och jeep på en begränsningslinje in mot
skogen där även ett vattendrag hjälpte
till att hålla linjen. Nästkommande
bandvagn från Laholm sattes in i
sanddynsområdet.
5
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Fortsatt insats:
SL Halmstad blev sektorschef för
brandsläckning medan ytterligare en SL
från Halmstad blev sektorschef för
påfyllnadsplats. IL räddningsledare.

9

Fokus var inledningsvis på branden i
skogsområdet men efter hand så
gjordes stora svep över
sanddynsområdet för släckning och
säkring mot uppflammande brand.
Brandflyget dirigerades till platsen och
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hjälpte RL med uppgifter om spridnings
riktning etc via SOS. Omkring 15 000 kvm
eldhärjades och ca 12 000 var gräs
på sanddyner medan ca 3 000 var
strandskog inklusive ett mindre hus (3*3
meter). I anlsutning till det lilla
nerbrunna huset återfanns resterna av
en engångsgrill vilken bedöms kunna
ligga bakom branden.
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Strax innan tre skickades två
tankfordon samt en jeep hem
medan kvar på plats var två
tankfordon och två
bandvagnar samt IL.
Kl 16.30 avslutades
räddningstjänsten och
räddningsledare var i kontakt
med markägaren
Naturvårdsverket i form av TIB
på Länsstyreslen. Denne fick
information om behovet av
bevakning kommande kväll
och natt. Om risken att brand
kan blossa upp igen då vinden
eventuellt vänder till kvällen
(kvällsbris).

Utskjuten
position av SOS
Ungefärlig
kommungräns,
HalmstadLaholm
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Skadeomfattning
Skadeomfattning sanddyner utmed kusten
Ett sanddyneområde täckt med gräs om ca 500 * 250 meter är avsvett till stora delar. Brandförloppet
här ute var mycket snabbt vilket syntes tydligt då räddningstjänsten kom. Fronten gick tvärs över
sanddynen i nordlig riktning. Branden hoppade lätt över de avgränsningar som fanns i naturen i form
av såväl 3 meter breda ”vägar” som andra rena sandområden. Röd ring anger totalt skadeområde.
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Branden blossade upp då och då på olika
platser i sanddynerna då vinden tog i
eller vred en aning.
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Vindriktning
13 15

15
14

16

17

17

Det räckte med små gnistor som flög
några meter för att branden snabbt
skulle blossa upp på ny plats och sprida
sig med väldig fart i vinden.
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Skadeomfattning strandskog
Trots att vinden till stora delar var gynsam och därmed från skogen inledningsvis, åt sig branden ändå
med god fart in i skogen. Under insatsens gång vred vinden en aning från sydsydost till syd varför
branden i skogen tilltog i den norra delen. Branden har i allt väsentligt gått fram i markvegitationen
såsom gräs, buskar och mindre träd. Branden begränsades bra av den våtmark som fanns direkt öster
om branden i kombination med räddningstjänstens släckinsatser. Röd ring anger totalt skadeområde.
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Vindriktning
20

22
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Skadeomfattning liten byggnad i strandskog
En mindre byggnad om ca 3 * 3 meter var helt övertänd då insatsledaren gjorde sin första orientering
direkt efter framkomst. Den lilla byggnaden brann ner helt och endast ett antal plåtskivor från taket
kvarstår på marken. Röd ring anger totalt skadeområde.
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Rester av liten byggnad

Vindriktning
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Engångsgrill

25

26

23
24
25

Primärbrandområde
Med hänsyn taget till såväl
utlarmningsposition, vindförhållanden
och insatsledarens första orientering i området syns den sydöstra delen mest intressant.
Bedömningen är att primärbrandområde är i anslutning till den mindre byggnad som eldhärjades.

Brandorsak
Vid kontroll noteras att en engångsgrill finns glömd eller uppställd ca 7-8 meter söder om den lilla
byggnaden. En engångsgrill direkt på marken medför med mycket stor sannolikhet en glödbrand
under vilken snabbt kan få fart i den torra gräset och marken. Engångsgrillens placering stämmer väl
överens med den fortsatta brandens utveckling varför det bedöms som mycket troligt att
engångsgrillen är orsaken till branden.
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Erfarenheter kring brandorsak och förlopp
Genom att det är troligt att en engångsgrill förorsakade branden och att det vid brandrisk 5E och lite
vind (5 m/s) fick ett snabbt och till vissa delar hoppande förlopp kan vi notera följande erfarenheter.
1. Engångsgrillar direkt på marken är en tydlig brandrisk och helt klar olämpligt.
2. Möjlighet att slänga engångsgrillar på ett brandsäkert sätt bör tillskapas och ställas ut i
områden som är naturreservat eller liknande. Det finns idag speciella sopkärl för detta
ändamål. (se bilder nedan).
3. Vid brandrisk 5E är det klart motiverat att utfärda eldningsförbud.
4. Öppna sanddytor eller vägavsnitt om 3 meters bredd räcker inte för att hindra
brandspridning på öppen yta då vinden är 5 m/s eller utöver.

27
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Avspärrning
En polispatrull var på plats en stund under pågående insats. Polisen informerades av
räddningsledaren om platsen för det lilla huset samt resterna av engångsgrillen. Ingen avspärrning
genomfördes av polisen.

Platsundersökning
Då brandutredare är tillika räddningsledare vid aktuell insats, genomfördes undersökning och
dokumentation i samband med insatsens genomförande 2011-05-08.

Insatsutvärdering
Under insatsens och utredningens gång har ett antal intressanta händelser eller avvikelser noterats. I
syfte att tydliggöra dem och finna förslag till åtgärder har en avvikelseutredning tillskapats. Det är
viktigt att notera att det är räddningsledaren själv som här genomför en utvärdering av egen insats.
Synpunkter har dock inhämtats av de två sektorschefer som medverkade vid insatsen. Det skall
noteras att vid mer än 98% av räddningstjänstens insatser genomförs utvärdering av insatsen av just
räddningsledaren i aktuell insatsrapport. Detta är en fördjupad utredning som följd av att ett antal
intressanta händelsepunkter noterats under insatsen.
Följande intressanta händelsetillfällen har beaktats i avvikelseutredningen
Larm:
1.
2.
3.
4.
5.

Närmaste station?
Litet larm?
Fordonståg?
Rutiner/instruktionen för skogsbrand?
Förstärkning från grannkommun?

Framkörning:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Utskjuten positionering?
Fel körväg?
Navigeringshjälpmedel?
Vägledning av skogsbrandflyg (Halland blå5)?
Övergång från RAPS 1 till 8?
Tillgång på tank och terrängfordon?
Plats för halvhalt?

Insats:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Tankfyllnadsplats?
Ledningsplats?
Skadeplatsorganisation?
Taktiskt hjälp av skogsbrandflyg?
Taktik?
Tillgänglighet till brandplats i stort?
Tillgänglighet till brandplats sanddyner och strandskog?
Snabb och hoppande brandspridning?
Gynnsam vindriktning inledningsvis?
Omfallsplanering, plan B?
Samverkan med grannkommun?
Radiokommunikation på skadeplats?
Mediakontakter?
Arbetsmiljösituationen?
Sjukvårdsresurs i händelse av egen olycka?

Avslut av räddningsinsats:
28. Avslut av räddningstjänst?
29. Ägarens ansvar och möjligheter till efterbevakning?
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Avvikelseutredning
Användande av avvikelseutredning är ett bra sätt att kategorisera, bedöma, värdera och kunna få
förslag till åtgärder. Synpunkter har inhämtas från två styrkeledare med sektorschefsroller under
aktuell insats.

30

Avvikelseutredningen kan kort sammanfattas enligt tabell nedan. Detaljer finns redovisat i delarna
positiva erfarenheter, förbättringsförslag prioriterade och önskvärda samt erfarenheter tänkvärda
längre fram i denna rapport.

31

Se bilaga 2
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Positiva erfarenheter
Larm:
1. Bra val av fordonståg av SL
Aktivt agerande av räddningstjänstens befäl är viktigt
2. Begäran om förstärkning från grannkommun är bra av SL
Aktivt agerande av räddningstjänstens befäl är viktigt men här skulle ett aktivt agerande från
HILL kunna påskynda förstärkningen.

Framkörning:
3. Övergång från RAPS 1 till 8 fungerade utan större problem
En enhet missade informationen vilket insatsledaren anade och åtgärdade
4. Tank och terrängresurser var anpassade för händelsens omfattning
2 tankfordon från Halmstad och 2 från Laholm fanns tillgängliga. 2 terrängfordon (bandvagn,
jeep) från Halmstad och 1 bandvagn från Laholm fanns tillgänglig. IL och BIB fanns.
5. Plats för halvhalt fungerade väl för sitt ändamål
Stor öppen plats för halvhalt och avställning av containers för bandvang användes. Ca 1 km
från halvhalt till brandplats.

Insats:
6. Plats för tankfyllnad fungerade väl för sitt ändamål
Stor öppen plats för fyllning av terrängfordon för arbete ute på sanddyner och i strandskog.
Plats för 3 tankfordon inklusive ett lösflak och ledningsfordon.
7. Plats för ledningsfunktion fungerade väl för sitt ändamål
Närhet till tankfyllnad och därmed kontakt med stora delar av personalen löpande var bra.
Möjlighet att i närområdet får god överblick över helheten från toppen av en sanddyn var
bra.
8. Skadeplatsorganisationen var funktionell
Insatsledare = RL, sektorschef brandsläckning SL 1, sektorschef tankfyllnadsplats SL 2. BIB
fanns på plats med vände då inget behov av ytterligare stöd fanns.
9. Skogsbrandflygets information för taktik på marken var mycket värdefull
Då osäkerhet rådde kring hur kontakt skulle upprättas mellan flyg och räddningsledare gick
informationen via SOS och fungerade mycket bra.
10. Grundtaktiken fungerade tillfredställande
Den taktiska inriktning som gavs av RL fungerade tillfredställande. Tre tydliga
begränsningslinjer varefter resurser fanns att tillgå. Prioritering mot skog. Att använda skiss
på whiteboard för information från RL till ankommande enheter upplevdes som bra.
11. Vindriktningen var gynnsam men har mycket stor inverkan på brandspridningen
Vindriktningen var inledningsvis sydsydost vilken vred över till syd under insatsens gång.
Detta föranledde att branden inledningsvis var med gynsam men att det mot slutet blossade
upp i strandskogen igen. Med den mer vanliga västliga vinden hade situationen varit mycket
allvarlig.
12. Samverkan mellan räddningstjänsterna i Halmstad och Laholm fungerade väl
Samverkan på såväl RAPS 1 som senare RAPS 8 fungerade fint. Samverkan över
skadeplatsradio fungerade sämre.
13. Bra kontakt för räddningstjänsten med lokalpress på brandplats
Två lokalmedier var på plats vilka var intresserade men inte påträngande eller krävande.
Tvärtom riktigt trevliga och bra!

Avslut:
14. Räddningstjänsten avslutades och direktiv ställdes till ägaren och allt dokumenterades.
Bevakning av brandplats i syfte att hindra att ny brand uppstår då tex vinden vänder i
samband med kvällsbris bedömdes som viktig. Direktiven dokumenterades men
kommunicerades enbart på telefon då kontakt person inte var på plats då räddningstjänsten
lämnade.
13
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Förbättringsförslag (prioriterade)
Det skall noteras att denna insatsutvärdering är gjord av räddningsledaren själv med synpunkter
inkomna från de två sektorscheferna. Det är därför en självskattning och skall därför beaktas som
sådan.

Larm/framkörning
15. Skärmar med utskjuten position vid larmkläder samt aktiv komplettering från HILL
Kompletterande uppgifter till ren text i mincall och tv skärm är ett måste. Komplettering med
bildskärm om utskjuten position medger direkt möjlighet att se hur området ser ut (mycket
terräng, nära bebyggelse, eventuell färdväg osv) innan avfärd. HILL kan också komplettera
med information via högtalarna.
Positionen var korrekt med kom inte alla enheter till del. Det är viktigt att samtliga enheter
inte minst vid risk för skogsbrand har bra uppgifter om färdväg och terräng med tanke på
eventuellt taktiskt upplägg, begränsningslinjer samt arbetsmiljömässigt. Osäkerhet leder lätt
till missförstånd och stressituationer med risk för att skapa annan olycka. (se utredning
olycka insatsledarfordon Falkenberg 2010)
Då ingen digital positionering finns på skärm vid larmkläder måste färdvägen många gånger
klargöras under framkörning. Om Navigatorn samtidigt anger en konstig väg riskeras hela
insatsen bli extra stressad med risk för missförstånd etc. I aktuellt fall var positioneringen
korrekt, men närmsta färdbara väg låg i Laholms kommun vilken nåddes från motorvägen
avfart Snapparp. Dock går inte denna väg att använda med större fordon vilket upptäcktes
delvis för sent.
Förslagsmottagare är Teknisk avdelning och HILL
16. Tydligare information om hur kommunikation skall ske med brandflyg
(Halland blå5, mode 55)
Det är viktigt att en tydlig rutin/instruktion tas fram om hur räddningstjänstens enheter kan
nå skogsbrandflyget såväl under framkörning som under insats. Att detta kommuniceras med
all berörd personal på ett förståligt sätt.
Förslagsmottagare är Teknisk avdelning

Avslut
17. Ägaransvar efter genomförd insats vid brand eller annan olycka måste klargöras även för
staten (Länsstyrelsen)
Naturvårdsverket var ägare och därmed länsstyrelsens TIB kontaktperson. TIB kontaktade i
sin tur en person för att hantera ärendet. Denne person sa sig inte ha möjlighet att ordna
med bevakning efter branden. Det är intressant att notera att staten själv inte kan leva upp
till det som vi (räddningstjänsten) normalt kräver av andra fastighetsägare i samband med
brand. Räddningsledaren tipsade om att ringa in ett vaktbolag för bevakning.
Förslagsmottagare är Länsstyrelsen genom förebyggande avdelningen
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Förbättringsförslag (önskvärda)
Det skall noteras att denna insatsutvärdering är gjord av räddningsledaren själv med synpunkter
inkomna från de två sektorscheferna. Det är därför en självskattning och skall därför beaktas som
sådan.

Larm
18. Aktiv resursbedömning och tilldelning ifrån HILL
Det vore önskvärt att larma bägge kommunerna tidigt ifrån HILL. Brandrisk 5E!
Förslagsmottagare är HILL
19. Gräsbrand i skog och mark vid brandrisk 5och 5E borde gå som stort larm
Det finns ett stort värde i att stanna upp vid larm om skogsbrand i syfte att klarlägga platsen
och välja rätt fordonståg. I aktuellt fall kom larmet som litet larm brand i gräs och går in i
tallskog (lite luddiga uppgifter utan kompletterande information).
Förslagsmottagare är OP-avdelning
20. Rutiner för vilka fordon, utrustning och radioapparater som skall medtagas av respektive
personal behöver förtydligas och kommuniceras.
Det framkommer att det finns osäkerhet i vilka fordon som skall med, vilken utrustning som
skall med och vilka olika radioapparater som respektive funktion skall medföra vid tex
skogsbrand. Detta är viktigt att förtydliga och kommunicera med all berörd personal.
Förslagsmottagare är OP-avdelning

Framkörning
21. Färdvägsbegränsningar inlagda i navigation
Det är önskvärt att lägga in höjdbegränsande viadukter, vägavstängningar, för små vägar etc
i såväl fordonsdatorernas kartor som i själva navigatorn.
Området var svårtillgängligt med större fordon. Området begränsades av en bro och små
krokiga skogsvägar vilka inte är lätta att ta sig fram på med stora tankfordon och än mindre
att mötas. Det måste läggas stor vikt vid såväl fordonsplacering som ordning vid framkörning
och förstärkning.
Förslagsmottagare är OP-avdelning
22. Tillgång på terrängfordon och främst bandvagnar var helt avgörande för ett bra resultat
Brandplatsens placering ute i såväl sanddyner som strandskog vilken inte var tillgänglig via
ordinärt vägnät medförde att det var ett stort behov av terrängfordon för insatsens
genomförande. Vikten av tillgång på såväl bra terrängfordon som kompetent personal för
aktuella fordon är avgörande för ett bra resultat.
Förslagsmottagare är OP-avdelning
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Erfarenheter (tänkvärda)
Det skall noteras att denna insatsutvärdering är gjord av räddningsledaren själv med synpunkter
inkomna från de två sektorscheferna. Det är därför en självskattning och skall därför beaktas som
sådan.

Insats
23. Snabb och delvis hoppande brandspridning
Med vind och mycket torrt syns att brandspridning kan gå mycket snabbt i gräs och
strandskog (även delvis emot vindriktningen). Brandförloppet syntes periodvis vid vindstötar
accelerera rejält med följden att det nästan hoppade fram på bl.a. sanddynerna. En gnista
som flög iväg tio meter antände lätt gräset på nästa plats.
Förslagsmottagare är alla OP-befäl
24. Omfallsplan, plan B
Omfallsplan och alternativa angreppsvägar bör tas fram och kommuniceras med personalen.
Under insatsens gång har räddningsledaren själv tittat i kartan och funderat över omfall ifall
vinden vänder eller något går snett. Dock skedde inte någon mer ingående fördjupning av
omfallsplanering och ingen kommunicering av tänk gjordes med personal eller sektorschefer.
Detta vore bra att få med på ett bättre sätt i framtiden. BIB finns som en bra resurs för denna
uppgift.
Förslagsmottagare är alla OP-befäl
25. Headset eller hörsnäcka till skadeplatsradion vore önskvärt till all personal:
Kommunikation mellan egen personal och sektorschef brandsläckning och personal från
Laholm fungerade inte tillfredställande på skadeplatskanal. Orsaken kan vara buller från
såväl bandvagnar, fordon etc som tillsammans med avsaknad av headset/hörsnäcka till
brandpersonal gör att personal inte hör.
Förslagsmottagare är Teknisk avdelning
26. Att arbeta med vinden i ryggen eller använda filtermask är möjliga förbättringar av
arbetsmiljön.
Att arbeta i rökig miljö utomhus bedrevs två och två för att ingen skulle vara själv.
Sambandet via skadeplatskanal fungerade inte tillfredställande.
Förslagsmottagare är alla OP-befäl
27. Ingen sjukvårdsresurs på plats bedöms som ok, förutsatt att medvetenhet finns och
därmed snabb larmväg är säkrad om behov uppstår.
En reflektion efter insatsen var just sjukvårdsresurs för egen personal. Att motivera att ha en
ambulans stående bör viktas mot möjligheten att få en snabbt på plats om behov uppstår.
Förslagsmottagare är alla OP-befäl
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Bild- fotoregister
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bandvang Räddningstjänsten Halmstad i strandskog
Halmstads kommuns södra delar
Skyllt Naturreservat, välkomna till Gullbranna och Tönnersa
Skyllt sanddyner
Bandvang Laholms brandförsvar vid vattenfyllnadsplats
Bandvagn Räddningstjänsten Halmstad i strandskog
Bandvagn Laholms brandförsvar i strandskog
Terrängfordon (jeep) Räddningstjänsten Halmstad på sanddyner
Bandvagn Laholms brandförsvar mellan sanddyner och strandskog
Vattenfyllnadsplats och ledningsplats
Karta med brandområde, begränsningslinjer, tankfyllnadsplats etc
Satelitfoto över aktuella sanddyner och strandskog
Skadebild sanddyner 1
Skadebild mellan sanddyner och strandskog 1
Skadebild sanddyner 2
Kartskiss över brandområde
Skadebild mellan sanddyner och strandskog 2
Skadebild strandskog 1
Skadebild strandskog 2
Skadebild strandskog 3
Kartskiss över brandområde
Skadebild strandskog 4
Skadebild liten byggnad samt engångsgrill
Skadebild liten byggnad
Engångsgrill på mark
Kartskiss över brandområde
Sopkärl för engångsgrillar
Sopkärl och hink för engångsgrillar
Trippelsopkärl för engångsgrillar
Bild på framsida av avvikelseutredning (bilaga 1)
Bild på del av sista sida av avvikelseutredning (bilaga 1)

sid 1
sid 4
sid 4
sid 4
sid 5
sid 5
sid 5
sid 5
sid 6
sid 6
sid 6
sid 6
sid 7
sid 7
sid 7
sid 7
sid 7
sid 8
sid 8
sid 8
sid 8
sid 8
sid 9
sid 9
sid 9
sid 9
sid 10
sid 10
sid 10
sid 12
sid 12

Erfarenhetsåterföring
•
•
•

Räddningstjänsten Halmstad
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Länsstyrelsen (markägarrepresentant)

Underlag och förutsättningar för utlåtandet
•
•
•

Genomförande av insats
Samtal med räddningspersonal
Bilder från insats

Bilagor
1. Insatsrapport
2. Avvikelseutredning
Räddningsledare vid insats
Brandmästare/olycksutredare
Mattias Sjöström
2011-05-27

Chef förebyggande avdelningen
Kvalitetssäkring
Gert Heinsvig
2011-05-27

17

11-06-02

Avvikelseutredning gräs och strandskogsbrand
Laholmsbuktens sanddynereservat Tönnersa.
Nr

Intressant

Påverkan

Typ

Bed.

Åtgärdsförslag

Kom.

Larm
1. Närmaste station?

2. Litet larm?

3. Fordonståg?

4. Rutiner/instruktioner
för
skogsbrand

Ja och nej, men bedöms inte
gjort någon väsentlig skillnad.
Lahom närmre men längre
anspänningstid (deltid)
Då endast uppgifter finns i text
är det svårt att fatta korrekt
beslut om fordonståg. I detta
fall klassades händelsen upp av
SL/IL vilket var närapå
avgörande för ett bra resultat.

Val av två terrängfordon
direkt, skapade bra
förutsättningar att tidigt
komma åt branden.
Osäkerhet i vilka fordon,
utrustning och radio som skall
medtagas vid skogsbrand.

O

2

Aktiv resursbedömning och tilldelning ifrån HILL:
Det är önskvärt att larma bägge kommunerna tidigt från HILL.
Brandrisk 5E!

HILL

TO

2

Skärmar med utskjuten positionering vid larmkläder samt aktiv
komplettering från HILL:
Kompletterande uppgifter till ren text i mincall och tv skärm är ett
måste. Komplettering med bildskärm om utskjuten position medger
direkt möjlighet att se hur området ser ut (mycket terräng, nära
bebyggelse, eventuell färdväg osv) innan avfärd. HILL kan också
komplettera med information via högtalarna.
Gräsbränder i skog och mark vid brandrisk 5 och 5E borde gå som
stort larm.
Det finns ett stort värde i att stanna upp vid larm om skogsbrand i
syfte att klarlägga platsen och välja rätt fordonståg. I aktuellt fall kom
larmet som litet larm brand i gräs och går in i tallskog (lite luddiga
uppgifter utan kompletterande information).
Bra val av fordonståg av SL. Aktivt agerande av befäl är bra och
viktigt!

Teknik

Rutiner för vilka fordon, utrustning och radioapparater som skall
medtagas av respektive personal behöver förtydligas och
kommuniceras:
Det framkommer att det finns osäkerhet i vilka fordon som skall med,

OP

TMO

P

O

2

OP/HILL

OP

1
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Val av förstärkning med
terrängfordon och extra tank,
skapade bra förutsättningar för
effektiv insats

TM

P

6. Utskjuten
positionering?

Positionering saknades i
flertalet fordon varpå
osäkerhet om exakt brandplats
och färdväg fanns. Ledde till
viss fördröjning av insats.

T

3

7. Fel körväg?

Osäkerhet om exakt brandplats
ledde till att såväl insatsledare
som ett tankfordon delvis
körde fel med följd av viss
fördröjning av insats

TS

2

8. Navigeringshjälpmedel

Närmaste respektive kortaste
väg kan ändå utgöra omöjlig
väg för större och ej
terränggående fordon.
Tankfordon kunde ej köra
samma väg som insatsledaren

TOS

2

5. Förstärkning från
grannkommun?

vilken utrustning som skall med och vilka olika radioapparater som
respektive funktion skall medföra vid tex skogsbrand. Detta är viktigt
att förtydliga och kommunicera med all berörd personal.
Förstärkning från grannkommun är bra av SL. Skulle dragits tidigare
på initiativ av HILL med tanke på väderlek 5E. Situationsanpassat!

HILL

Framkörning
Skärmar med utskjuten positionering vid larmkläder samt kontroll
varför utskjuten position inte fungerade är viktig:
Positionen var korrekt med kom inte alla enheter till del. Det är viktigt
att samtliga enheter inte minst vid risk för skogsbrand har bra
uppgifter om färdväg och terräng med tanke på eventuellt taktiskt
upplägg, begränsningslinjer samt arbetsmiljömässigt då osäkerhet lätt
leder till missförstånd och stressituationen med risk för att skapa
annan olycka. (se utredning olycka insatsledarfordon Falkenberg 2010)
Skärmar med utskjuten positionering vid larmkläder samt aktiv
komplettering från HILL:
Då ingen digital positionering finns på skärm vid larmkläder måste
färdvägen många gånger klargöras under framkörning. Om navigatorn
anger en konstig väg riskeras hela insatsen bli extra stressad med risk
för missförstånd etc. I aktuellt fall var positioneringen korrekt, men
närmsta färdbara väg låg i Laholms kommun vilken nåddes från
motorvägen avfart Snapparp. Dock går inte denna väg att använda
med större fordon vilket upptäcktes delvis för sent.
Skärmar med utskjuten positionering vid larmkläder samt aktiv
komplettering från HILL:
Då ingen digital positionering finns på skärm vid larmkläder måste
färdvägen många gånger klargöras under framkörning. Om navigatorn
anger en konstig väg riskeras hela insatsen bli extra stressad med risk
för missförstånd etc. I aktuellt fall var positioneringen korrekt, men
närmsta färdbara väg låg i Laholms kommun vilken nåddes från
motorvägen avfart Snapparp. Dock går inte denna väg att använda
med större fordon vilket upptäcktes delvis för sent.
Färdvägsbegränsningar inlagda i navigatorn:
Det är önskvärt att lägga in höjdbegränsande viadukter,

Teknik

Teknik

Teknik

OP/
Teknik

2
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vägavstängningar, för små vägar etc. i såväl fordonsdatorernas kartor
som i själva Navigatorn:
Tydligare instruktioner för hur kommunikation skall ske med tex
brandflyget (Halland blå, mode 55):
Det är viktigt att en tydlig rutin/instruktion tas fram om hur
räddningstjänstens enheter kan nå skogsbrandflyget såväl under
framkörning som under insats. Att detta kommuniceras med all
berörd personal på ett förståligt sätt.

9. Vägledning av
skogsbrandflyg
(Halland blå)

Skogsbrandflyget skulle om
kommunikationen varit
klarlagd och kommunicerad
med räddningspersonal varit
till stor hjälp under
framkörning

TS

3

10. Övergång från RAPS 1
till 8

Fungerade fint om än att
någon enhet missade
informationen från HILL.
Var avgörande för en effektiv
insats

TS

P

TO

P

Skapade förutsättningar för ett
fungerande flöde vid
tankfyllnads och ledningsplats

TOS

P

Ytans storlek var avgörande för
en väl fungerande
tankfyllnadsplats. 3
tankfordon, lösflak (bandvagn),
ledningsfordon samt plats för
terrängfordon att fylla vatten.
Skapade förutsättningar att
möta upp och ge direktiv till
ankommande enheter samt få
en god överblick av brandens
omfattning i stort.
Fungerande men med för stor
belastning på en enskild
styrkeledare (sektorschef
brandsläckning).
Avgörande för en god överblick

TOS

P

Plats för tankfyllnad fungerade väl för sitt ändamål:
Stor öppen plats för fyllning av terrängfordon för arbete ute på
sanddyner och i strandskog. Plats för 3 tankfordon inklusive ett lösflak
och ledningsfordon. Dessutom plats för terrängfordon som skulle
fyllas.

OP

TOS

P

Plats för ledningsfordon fungerade väl för sitt ändamål:
Närhet till tankfyllnad och därmed kontakt med stora delar av
personalen löpande var bra. Möjlighet att i närområdet får god
överblick över helheten från toppen av en sanddyn var bra.

OP

OS

P

OP

TOS

P

Skadeplatsorganisationen var funktionell:
Insatsledare = RL, sektorschef brandsläckning SL 1, sektorschef
tankfyllnadsplats SL 2. BIB fanns på plats med vände då inget behov av
ytterligare stöd fanns.
Skogsbrandflygets information för korrekt taktik på marken var

11. Tillgång på tank och
terrängfordon

12. Plats för halvhalt

Övergång från RAPS 1 till 8 fungerade utan större problem:
Endast en enhet missade informationen vilket insatsledaren anade
och åtgärdade.
Tank och terrängresurser var anpassade för händelsens omfattning:
2 tankfordon från Halmstad och 2 från Laholm fanns tillgängliga. 2
terrängfordon (bandvagn, jeep) från Halmstad och 1 bandvagn från
Laholm fanns tillgänglig. Insatsledare och BIB fanns tillgängligt.
Plats för halvhalt fungerade väl för sitt ändamål:
Stor öppen plats för halvhalt och avställning av containers för
bandvang användes. Ca 1 km från halvhalt till brandplats.

Teknik

OP/
teknik
OP

OP

Insats
13. Tankfyllnadsplats?

14. Ledningsplats?

15. Skadeplatsorganisatio
n

16. Taktisk hjälp av

OP/ SOS

3
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skogsbrandflyg

17. Taktik

och därmed en effektiv insats.
Möjlighet till direktkontakt
mellan RL och flyg nyttjandes
inte utan fördes med SOS som
informationslänk. Onödig
belastning på SOS.
Fungerade då väl resurser i rätt
omfattning fanns på plats.
Först strandskog och sedan
sanddyner bedöms som
korrekt.

TO

P

18. Tillgänglighet till
brandplats i stort

Svårtillgängligt område för
större fordon.

TO

1

19. Tillgänglighet till
brandplats sanddyner
och strandskog

Tillgång till terrängfordon är
helt avgörande för en insats i
detta område.

TO

2

20. Snabb och hoppande
brandspridning

Extremt torrt (5E) tillsammans
med frisk vind medförde snabb
brandspridning främst i gräset
på sanddynerna.

TO

1

21. Gynnsam vindriktning

Vindriktningen medgav ett bra
resultat. En annan vidriktning
hade troligen skapat en mycket

TO

P

mycket värdefull:
Då osäkerhet rådde kring hur kontakt skulle upprättas mellan flyg och
räddningsledare gick informationen via SOS och fungerade mycket
bra.

/ flyg

Grundtaktiken fungerade tillfredställande
Den taktiska inriktning som gavs av räddningsledaren fungerade
tillfredställande. Tre tydliga begränsningslinjer varefter resurser fanns
att tillgå. Prioritering mot skog även om detta inte var direkt i
vindriktning. Att använda skiss på whiteboard för information från
räddningsledare till ankommande enheter upplevdes som bra.
Det är önskvärt att lägga in höjdbegränsande viadukter,
vägavstängningar, för små vägar etc. i såväl fordonsdatorernas
kartor som i själva Navigatorn:
Området var svårtillgängligt med större fordon. Området begränsades
av en bro och små krokiga skogsvägar vilka inte är lätta att ta sig fram
på med stora tankfordon och än mindre att mötas. Det måste läggas
stor vikt vid såväl fordonsplacering som ordning vid framkörning och
förstärkning.
Tillgång på terrängfordon och främst bandvagnar var helt avgörande
för ett bra resultat:
Brandplatsens placering ute i såväl sanddyner som strandskog vilken
inte var tillgänglig via ordinärt vägnät medförde att det var ett stort
behov av terrängfordon för insatsens genomförande. Vikten av
tillgång på såväl bra terrängfordon som kompetent personal för
aktuella fordon är avgörande för ett bra resultat.
Snabb och delvis hoppande brandspridning:
Med vind och mycket torrt syns att brandspridning kan gå mycket
snabbt i gräs och strandskog (även delvis emot vindriktningen):
Brandförloppet syntes periodvis vid vindstötar accelrera rejält med
följden att det nästan hoppade fram på bl.a. sanddynerna. En gnista
som flög iväg tio meter antände lätt gräset på nästa plats.
Vindritningen var gynnsam men har mycket stor påverkan på
brandspridning:
Vindriktningen var inledningsvis sydsydost vilken vred över till syd

OP

OP/
Teknik

OP

OP

OP

4
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mer allvarlig situation med stor
risk för brandspridning långt
längre in i skogen österut.

under insatsens gång. Detta föranledde att branden inledningsvis var
med gynsam men att det mot slutet blossade upp i strandskogen igen.
Med den mer vanliga västliga vinden hade situationen varit mycket
allvarligt.

22. Omfallsplan? Plan B?

Ingen påverkan på insats

OS

2

23. Samverkan med
grannkommun

Bedöms ha fungerat väl såväl
under framkörning som under
insatsens gång.

OS

P

24. Radiokommunikation
på skadeplats

Kommunikationsproblem
försämrade möjligheterna till
en bra och säker insats.

T

2

25. Mediakontakter

De medier som infann sig på
plats var lokala medier som var
mycket tillmötesgående och
ödmjuka i sin inställning.
Rök, värme ger såväl ett
svårarbetat klimat som
tröttsamt klimat. Risk för
inandning av rök samt
påkörning av terrängfordon är
viktigt at beakta.

OS

P

OS

2

26. Arbetsmiljösituatione
n

Omfall, plan B:
Omfallsplan och alternativa angreppsvägar bör tas fram och
kommuniceras med personalen. Under insatsens gång har
räddningsledaren själv tittat i kartan och funderat över omfall ifall
vinden vänder eller något går snett. Dock skedde inte någon mer
ingående fördjupning av omfallsplanering och ingen kommunicering
av tänk gjordes med personal eller sektorschefer. Detta vore bra att få
med på ett bättre sätt i framtiden. BIB finns som en bra resurs för
denna uppgift.
Samverkan mellan räddningstjänsterna i Halmstad och Laholm
fungerade väl:
Samverkan på såväl RAPS 1 som senare RAPS 8 fungerade fint.
Samverkan över skadeplatsradio fungerade sämre.
Headset eller hörsnäcka till skadeplatsradion vore önskvärt till all
personal:
Kommunikation mellan egen personal och sektorschef brandsläckning
och personal från Laholm fungerade inte tillfredställande på
skadeplatskanal. Orsaken kan vara buller från såväl bandvagnar,
fordon etc som tillsammans med avsaknad av headset/hörsnäcka till
brandpersonal gör att personal inte hör.
Bra kontakt för räddningstjänsten med lokalpress på brandplats:
Två lokalmedier var på plats vilka var intresserade men inte
påträngande eller krävande. Tvärtom riktigt trevliga och bra!
Headset eller hörsnäcka till skadeplatsradion vore önskvärt till all
personal:
Att arbeta med vinden i ryggen eller använda filtermask är möjliga
förbättringar av arbetsmiljön:
Att arbeta i rökig miljö utomhus bedrevs två och två för att ingen
skulle vara själv. Sambandet via skadeplatskanal fungerade inte
tillfredställande.

OP

OP/
Laholm

Teknik

OP

Teknik
OP

5
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27. Sjukvårdsresurs i
händelse av egen
olycka?

Fanns ej att tillgå, vilket skulle
medfört väntetid om
situationen uppkommit.

Avslut av
räddningsinsats
28. Avslut av
räddningstjänst

Genomfördes och
dokumenterades

29. Ägarens ansvar och
möjlighet till
efterbevakning

Typ av påverkan
Bedömning

Larm
Framkörning
Insats
Avslut av räddningsinsats
Totalt

Ägaren var naturvårdsverket
som genom länsstyrelsen lät
meddela att de inte hade
resurser för bevakning. RL
klargjorde möjligheten till att
köpa bevakning av tex ett
vaktbolag.

T = Taktik/teknik
P = Positiv erfarenhet

Positiv erfarenhet
2
3
8
1
14

TO

2

Ingen sjukvårdsresurs på plats bedöms som ok förutsatt att
medvetenheten finns och därmed snabb larmväg är säkrad om
behov uppstår:
En reflektion efter insatsen var just sjukvårdsresurs för egen personal.
Att motivera att ha en ambulans stående bör viktas mot möjligheten
att få en snabbt på plats om behov uppstår.

OP/ HILL

O

P

OP

TOS

3

Räddningstjänsten avslutades och direktiv ställdes för ägaren och
allt dokumenterades:
Bevakning av brandplats i syfte att hindra att ny brand uppstår då tex
vinden vänder i samband med kvällsbris bedömdes som viktig.
Direktiven dokumenterades men kommunicerades enbart på telefon
då kontakt person inte var på plats då räddningstjänsten lämnade.
Ägaransvar efter genomförd insats vid brand eller annan olycka
måste klargöras även för staten själv (Länsstyrelsen):
Naturvårdsverket var ägare och därmed länsstyrelsens TIB
kontaktperson. TIB kontaktade i sin tur en person för att hantera
ärendet. Denne person sa sig inte ha möjlighet att ordna med
bevakning efter branden. Det är intressant att notera att staten själv
inte kan leva upp till det som vi (räddningstjänsten) normalt kräver av
andra fastighetsägare i samband med brand. Räddningsledaren
tipsade om att ringa in ett vaktbolag för bevakning.

M = Mänskligt
1 = Tänkvärt

Tänkvärt

4

O = Organisatoriskt/ledning
2 = Önskvärd åtgärd

Önskvärd åtgärd
3
2
3
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Förebyggand
e

S = Samverkan/samspel/info utbyte
3 = Prioriterad åtgärd

Prioriterad åtgärd
2
1
3

Avvikelseutredning gjord av Mattias Sjöström 2011-05-23 tom 2011-05-26
Synpunkter har inhämtats från sektorscheferna TA och IE
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