
 

 

Sida 1(18) 

 

 

 

Gästrike Räddningstjänst 
 

 
Foto: Lars Halvarsson 

 
 

Brand i industri  

 

Trådavdelningen Sandvik  
14-15 april 2011 

 
Fördjupad olycksutredning 

 
 
Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 
803 10 Gävle                                        Fax 026-18 99 42          gastrike.raddning@gavle.se 

Upprättad: Fastställd: Reviderad: 
2011-07-25/PR 2011-07-25/TT 0000-00-00/xx 
 
Diarienr:  
2011.00709 



 

 

Sida 2(18) 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ..................................................................................................................................... 3 

Anledning till utredningen ......................................................................................................... 3 

Beskrivning av händelsen ........................................................................................................... 3 

Byggnadsbeskrivning ................................................................................................................. 4 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 6 

Olycksorsaksutredning ............................................................................................................... 8 

Direkt olycksorsak ...................................................................................................................... 8 

Bakomliggande olycksorsak ...................................................................................................... 8 

Olycksförloppsutredning ............................................................................................................ 8 

Insatsutredning ......................................................................................................................... 10 

Händelseförlopp ....................................................................................................................... 10 

Yttre ledning (Skadeplatsen) .................................................................................................... 10 

Organisation ............................................................................................................................. 10 

Övergripande beslut ................................................................................................................. 10 

Slutsats för yttre ledning .......................................................................................................... 11 

Inre ledning (Systemledning) ................................................................................................... 11 

VMA ......................................................................................................................................... 13 

Säkerhet på skadeplatsen .......................................................................................................... 14 

Samverkan ................................................................................................................................ 15 

Resurser .................................................................................................................................... 15 

Materiel .................................................................................................................................... 16 

Underhåll .................................................................................................................................. 16 

Personalplanering ..................................................................................................................... 16 

Händelseförlopp ....................................................................................................................... 16 

Slutsats för räddningsinsatsen .................................................................................................. 17 

Kostnader ................................................................................................................................. 17 

Kostnader för Sandvik AB ....................................................................................................... 17 

Bilagor ...................................................................................................................................... 18 

Informationsspridning .............................................................................................................. 18 

 



 

 

Sida 3(18) 
 
Inledning     

Anledning till utredningen 
Gästrike Räddningstjänst har enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ansvar för att i 
skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp samt hur räddningsinsatsen genomfördes 
vid industribranden på Sandvik AB i Sandviken den 14–15 april 2011. 
 
Förutom att utredningen ska svara upp mot lagstiftningen ska den också uppfylla ett syfte med 
att vara ett dokument hos Gästrike Räddningstjänst som är: 
 
 Ett hjälpmedel för framtida räddningsinsatser vid industribränder. 
 Ett hjälpmedel för framtida insatsplanering på Sandvik 
 Ett hjälpmedel för framtida tillsyner inom Sandvik AB 
 Ett hjälpmedel för framtida övningsverksamhet 

 
Utredningen har genomförts under våren 2011 och har utförts av en utredningsgrupp 
bestående av personal från olika avdelningar inom Gästrike Räddningstjänst: Magnus 
Östlund, Kenneth Holmberg och Johan Holmström, som alla varit delaktiga med kompetens 
inom olika områden. Utredningsansvarig har varit Per Ringqvist. 
Utredningen har genomsyrats av ett MTO perspektiv, det vill säga att människa, teknik och 
organisation har haft en framträdande roll genom hela utredningen. Vid delar av utredningen 
har STEP-modellen använts för att underlätta att hitta problemställningar inom ett tidsområde. 
Utredningen blev färdigställd 2011-07-01. 
 

Beskrivning av händelsen 
Den 14 april 2011 klockan 19.22.51 inkom ett 112-samtal till SOS Alarm om att det brann på 
trådavdelningen på Sandvik AB i Sandviken. 
När räddningstjänsten kom till platsen sågs brandrök komma från taket på trådavdelningen. 
Vid närmare kontroll visade det sig att branden hade utbrutit i innertaket till betanläggningen 
där det förkommer en mängd olika syror och farliga vätskor. 
Enligt personal på Sandvik avrådde de från att använda vatten som släckmedel eftersom det 
då kunde föreligga en överhängande fara för explosion.  
Det medförde att räddningstjänsten ställdes inför ett problem som gjorde att tiden flöt på 
innan något riktigt aktivt brandsläckningsarbete kom igång. När väl betkaren var övertäckta 
och vatten kunde användas hade elden fått ordentligt fäste i takkonstruktionen. 
 
Strax efter klockan tre på natten inträffade någon form av explosion, vilket medförde att 
räddningsledaren beordrade att det skulle dras ett VMA-larm med hjälp av de tyfoner som 
finns utplacerade i orten Sandviken. Felaktigt drogs VMA-larmet även i Gävle, vilket fick 
konsekvenserna att många ringde SOS-centralen och undrade vad som pågick. 
 
Branden var släckt den 15 april på kvällen, då Sandviks egna industribrandkår övertog 
bevakningen. Totalt brandskadades ca 4 000 kvm produktionslokal och ca 25 000 kvm 
skadades indirekt av vatten och rök. 
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Byggnadsbeskrivning 
 

 
Bilden visar tätorten Sandviken och företagsområdet Sandvik. Den inringade byggnaden är 

den berörda trådavdelningen. 

 
Sandvik AB:s industriområde i Sandviken är ett av landets största industriområden med en yta 
som uppgår till ca 300 hektar . Antalet anställda inom området uppgår till ca 6000. 
Anläggningen är dels klassad som "farlig anläggning" enligt (2 kap 4§) Lag om skydd mot 
olyckor och dels som en så kallad "Seveso-anläggning" enligt Lag (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
 
Det berörda objektet är Wire and Heating Technologys anläggning för trådtillverkning. 
Anläggningen uppfördes 1959. Vid anläggningen sker mekanisk och kemisk bearbetning av 
tråd i olika stålkvalitéer. 
 
Området där branden startade heter betning 60 och inriktar sig till att beta trådämnen. 
I delar av byggnaden finns ett automatiskt brandlarm, medan utrymningslarmet är heltäckande 
för anläggningen. 
 
Vi tillsynen som Gästrike Räddningstjänst utförde 2010, framkom att det inom 
trådavdelningen fanns en väl fungerande systematisk brandskyddsorganisation utifrån 
kontrollrundor och riskmedvetenhet.  
Tillsynsförrättaren ansåg dock avsaknaden av brandceller som ett stort problem. 
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Foto: Sandvik AB 

Bilden visar trådavdelningen och den röda rektangeln anger det område som förstörts av 

branden. 

 
 
 
 
Takkonstruktionen  

Yttertaket till betavdelningen där branden startade bestod sannolikt av lättbetong med en 
ovanpåliggande isolering och ett ytskikt av tjärpapp. 
Innertaket bestod av äldre träpanel. Mellan ytter- och innertak fanns en luftspalt på ca 15 cm 
där det endast fanns träreglar med jämna mellanrum. 
På vissa ställen fanns det hål i yttertaket som saknade lättbetongen och var istället övertäckta 
med träfiberskivor. Dessa hål var troligen rester efter gamla genomföringar till ventilationen. 
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Sammanfattning   
Industribranden på Sandvik AB i Sandviken den 14 april 2011 satte inte bara Gästrike 
Räddningstjänst och Sandvik AB på hårda prov. Även medborgarna i Sandviken och Gävle 
vaknade upp till tutande VMA-tyfoner tidigt på fredagsmorgonen. 
Räddningsinsatser mot den här typen av kemiska anläggningar är ett stort riskarbete och har 
ett mycket stort behov av att samverkan mellan räddningstjänsten och anläggningsägaren 
fungerar väl. Av allt att döma så har det också fungerat bra och fokus har genom hela insatsen 
varit inriktad på personsäkerhet, vilket naturligtvis har varit ett helt riktigt beslut. 
 
Efter utförd undersökning talar det för att Gästrike Räddningstjänst och Sandvik AB i stort 
sett löst uppgiften med ett godtagbart resultat. Det finns dock en hel del brister som är viktig 
att fördjupa sig i för båda parter, eftersom det är av största viktigt att vara väl förberedd för 
liknande händelser inför framtiden. 
 
Då företaget Sandvik AB, enligt lagstiftningen är klassad som en farlig verksamhet samt 
också är en Sevesoanläggning, så har Sandvik AB ett stort ansvar att kontinuerligt arbeta med 
ett förebyggande riskarbete såsom riskanalyser, interna rutiner, övningsverksamheter, 
systematiskt brandskyddsarbete etc. I det här fallet finns det mer att önska av Sandvik AB, 
vilket också den här branden ger uttryck för. 
 
Räddningsinsatsen har inte fungerat så väl som man kan önska att en räddningsinsats mot den 
här typen av anläggning ska fungera. Olyckan har visserligen inte orsakat några personskador, 
men att skadeplatsen (vilket både räddningspersonal och Sandviksanställda vittnar om) 
saknade en tydlig skadeplatsorganisation, med ineffektivitet som följd, vid de första timmarna 
är inte bra och måste analyseras närmare av Gästrike Räddningstjänst.  
Men att den bristen skulle ha påverkat skaderesultatet i en negativ riktning är inte troligt, då 
det mer varit beslutet om att inte använda vatten som släckmedel samtidigt som innertaket 
ovanför betkaren var av trä, som fått branden att sprida sig vidare i framförallt 
takkonstruktionen. Beslutet måste ändå anses som riktigt då det inte ens under utredningen 
går att fastställa hur farligt det skulle ha varit att använda vattendimma i det tidiga skedet av 
branden. Så ur ett personsäkerhetsperspektiv var det nog ett riktigt beslut att inte använda 
vatten förrän betkaren var täckta. 
Efter att räddningstjänsten förändrat den taktiska grundinriktningen så förefaller ändå 
räddningsinsatsen varit lyckad. De begränsningslinjer som bestämdes har fungerat genom hela 
insatsen och begränsade branden till betanläggningen.  
Den allvarligaste bristen är nog ändå att den specialfunktion som Gästrike Räddningstjänst 
förfogar över, och som kallas skärsläckare, inte fungerade på grund av kunskapsbrist från den 
personal som var ansvarig för den. Det innebar att den släckmetoden inte kunde prövas i 
bekämpningen av branden i mellantaket. Nu är det inte säkert att det fått önskad effekt, men 
det går ändå inte att utesluta det då den utrustningen är mycket effektiv att sänka brandgas-
temperaturer i den här typen av utrymmen. 
 
Det VMA-larm som drogs på fredagsmorgonen var nog lite överilat och hade med facit i hand 
inte behövt dragits. Naturligtvis bygger sådana beslut på en känsla man har på olycksplatsen 
och det är viktigare att dra ett larm för mycket än ett för lite. Men den här händelsen betonar 
också vikten av att det finns analysbefäl på skadeplats vid komplicerade räddningsinsatser.  
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Rekommendationer   

 
Vid utredning har det framkommit en rad olika utvecklingsmöjligheter vilket föranleder 
utredningsgruppen att ge förslag till följande övergripande rekommendationer. 
Detaljerande beskrivning finns under respektive avsnitt i utredningen. 
 
Allmänt 

 Gästrike Räddningstjänst och Sandvik AB ska enligt lagstiftningen planera och 
samöva inför räddningsinsatser. Det görs i dag men bör göras oftare, både större och 
mindre insatser, för att få ett smidigt samarbete inför framtiden. 
 

 Allmänheten behöver informeras om vad ett ”VMA-meddelande” är för något. Det 
visade sig att många människor inte förstod betydelsen av ljudande tyfoner. 

 
Sandvik AB 

 Sandvik ska ha ett aktivt förebyggande riskhanteringsarbete inom hela sin anläggning. 
 

 Sandvik ska utföra och bearbeta riskanalyser på samtliga sina betanläggningar. 
 

 Sandvik ska upprätta insatsplaner på sina objekt, framförallt de objekt som är av den 
här typen, det vill säga farliga verksamheter. 

 
 Sandvik bör ha depåer (samlade uppställningsplatser) med alternativt släckmedel vid 

platser där det inte går att använda vatten som släckmedel. 
 
 Sandvik bör ha mindre brandceller inom trådavdelningen. 

 
 Sandvik bör skapa ett högre tryck i sitt brandpostsystem vid trådavdelningen. 

 
Gästrike Räddningstjänst 

 Gästrike Räddningstjänst ska ta fram en dokumentationsplan för den inre ledningen 
gällande dokumentation under insats.  
 

 Gästrike Räddningstjänst ska tillse att det finns nödvändig kunskap på specialenheter 
som placeras på deltidsstationer. 
 

 Gästrike Räddningstjänst bör oftare öva skadeplatsledning vid komplicerade 
räddningsinsatser. 
 

 Gästrike Räddningstjänst bör ha ett tydligare regelverk som anger när den inre 
ledningen ska förstärkas. 
 

 Gästrike Räddningstjänst bör ha fler stabsövningar för den inre ledningen. 
 
 Gästrike Räddningstjänst bör sträva efter att arbeta med ”analysbefäl” vid 

komplicerade räddningsinsatser. 
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Olycksorsaksutredning   

Direkt olycksorsak 
Orsaken till den här branden har utretts av företaget Bjerkings i Stockholm på uppdrag av 
försäkringsbolaget FM Global.  
David Widlund, som varit ansvarig utredare vid Bjerkings, har kommit fram till att branden 
orsakats av att innehållet i den säck som användes vid påfyllnaden av lutbadet inte utgjordes 
av ren natriumhydroxid, utan av en blandning av natriumhydroxid och natriumkarbonat. 
Natriumkarbonaten, som innehåller kol, reagerade mycket kraftigt vid kontakt med den starka 
värmen från lutbadet. Brand uppstod och trätaket ovanför lutbadet fattade eld. 
 

Bakomliggande olycksorsak 
Den bakomliggande orsaken till branden var att märkningen på säcken som skulle doseras 
delvis saknades. Den kvarvarande informationen angav att säcken innehöll natriumhydroxid. 
Den saknade informationen skulle ha angivit Product SW 8581. Eftersom leveransen av 
säckar till Wire i Sandviken hade skett från en annan enhet, kontrollerades efter branden vilka 
produkter i säckform som hanteras där. Undersökningen visade att produkten SW 8581, som 
levereras i säckar med vikten 500 kg, innehåller natriumhydroxid men även en betydande 
mängd natriumkarbonat. Dessa säckar hade samma bristande märkning som iakttagits på 
säckarna vid Betning 60 innan branden startade. Detta stärker teorin att den säck som 
doserades i saltbadet där branden uppstod innehöll produkten SW 8581. 
 
 

 

Olycksförloppsutredning   
 

Väder 
På kvällen den 14 april 2011, när branden startade och under hela brandförloppet, var det klart 
väder och nederbördsfritt. 
Tabellen nedan anger det aktuella väderförhållandet i orten Sandviken under det berörda 
dygnet. 
 
Tid Temp Vindriktning Vindhastighet Byvind Luftfuktighet 

20.00 2,5 181 1,1 m/s 3,1 m/s 86 % 
24.00 1,0 223 1,1 m/s 2,2 m/s 90% 
03.00 1,4 222 1,2 m/s 2,1 m/s 78% 
06.00 5,0 223 2,0 m/s 4,7 m/s 66% 
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Olycksförlopp 
Branden som startade klockan 19.22 genom en reaktion i ett lutkar i betning 60, fick till följd 
att lågorna från reaktionen gick upp i taket ovanför lutkaret. Taket som var av äldre träpanel 
fattade ganska omgående eld och spred sig vidare i takkonstruktionen. 
 
 
Branden var inte direkt omfattande vid  
räddningstjänstens framkomst.  
Men då vatten inte kunde användas på  
grund av explosionsrisken, fick branden  
den tid den behövde för att utvecklas till  
en större brand. 
När väl karen till betbaden hade täckts med  
skivor/filtar så beslutades det att vatten  
kunde användas med försiktighet.  
Klockan var då 20.50 och branden hade  
utvecklats i det mellanskikt taket hade. 
Räddningstjänstens taktik blev då att  
använda sig av en skärsläckare som skjuter  
vatten genom fasaden och finfördelar den  
sedan i mellantaket. 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilden visar hur det såg ut klockan ca 20.00.  

Bilden tagen vid skrubben. 

 
Foto: Lars Halvarsson 

Bilden visar hur det så ut ca 06.30 

 
Bilden visar hur det såg ut ca 13.00 samt 

brandens spridning i mellantaket. 

Då skärsläckaren inte kom i gång på 
grund av handhavandefel från räddning-
stjänstens personal, så fick branden 
ytterligare tid till att växa och expandera. 
Klockan 23.15 insåg man att initial-
branden var för kraftig för att aktivt 
bekämpa. Därför lades kraft istället på 
begränsningslinjer i takkonstruktionen. 
Klockan 03.15 kollapsar sannolikt taket 
ovanför betavdelningen på grund av den 
långvariga värmepåverkan den utsatts för.   

Taket förefaller varit konstruerat på lite 
olika sätt beroende på vart i lokalen man 
tittar. 
Men till stora delar har det varit ett 
ytskikt av gammal träpanel ned mot 
produktionslokalen, samtidigt som det 
funnits ett mellanskikt mellan inner- och 
yttertak på ca 150 mm. 
Således förefaller det som konstruktionen 
tillsammans med tiden och bristen på 
användning av vatten eller annat 
släckmedel, har gjort att branden kunnat 
sprida sig förhållandevis långa sträckor. 
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Insatsutredning     

Händelseförlopp 
Efter att larm inkommit till Gästrike Räddningstjänst om brand på trådavdelningen på 
Sandvik, så kom Sandvikens släckbil 201 och stegbil 203 till platsen som första enheter. 
Räddningsledaren kom snabbt i kontakt med Sandviks industribrandkårs kontaktperson och 
den processansvarige på trådavdelningen, vilket resulterade i att vatten avråddes från att 
användas inne i lokalen (explossionsrisk) samt att en rökdykargrupp skickades in en för 
rekognosering. Rökdykarna iakttog då att branden härjade i innertaket ovanför 
betanläggningen.  
Räddningsledaren beslutade då att angripa branden utifrån på taket och i takfoten. Taket hade 
dock en konstruktion som omöjliggjorde håltagning och initialt inriktades insatsen på att 
nöddumpa de kemikalier som var möjlig att göra sig av med till syraavloppet. 
Därefter gjordes en rad olika försök att komma åt branden. Släckning med torra släckmedel, 
håltagning, släckning inomhus samtidigt som kärlen täcktes och slutligen prövades att 
använda skärsläckare genom fasaden. Då dessa inte fick önskad effekt, medförde det att 
arbetet övergick till en mer defensiv insats. 
Det innebar att det utfördes begränsningslinjer i takkonstruktionen för att begränsa brandens 
spridning i byggnaden. Allt eftersom branden pågick, blev det större hål in i takkonstruk-
tionen, som i sin tur medförde att branden lättare kunde kommas åt att släckas.  

Yttre ledning (Skadeplatsledning) 

Organisation 
Efter avslutad utredning framkom det att skadeplatsorganisationen varit otydligt organiserad 
under det tidiga skedet av släckningsarbetet. Den taktiska inriktningen under den tiden har 
varit att bekämpa branden, samtidigt som man varit extra försiktig med vilka risker räddnings-
personalen utsatt sig för.  
Från ca klockan 23.00 har skadeplatsarbetet organiserats på ett betydligt tydligare sätt. Många 
inblandade vittnar om att det fanns en tydlig ledningsplats vid det sydvästra hörnet på 
trådavdelningen och att det där också genomfördes ledningsgenomgångar. 
På den platsen fanns också Sandviks sakkunniga och delar av nödlägesstab under hela natten. 
På fredagen var det mer ett eftersläckningsskede, där den yttre ledningen arbetade ute på 
skadeplatsen. 
  

Övergripande beslut 
Den taktiska grundinriktningen har, mellan räddningstjänstens framkomst klockan 19.32 och 
klockan 23.15, varit att tillintetgöra skadekällan. Det har skett genom invändig och utvändig 
släckning. 
Mellan klockan 23.15 och 08.15 har den taktiska grundinriktningen varit att begränsa 
branden. Därefter och fram till räddningstjänsten avslutades har den taktiska 
grundinriktningen varit att begränsa branden tillsammans med invändig och utvändig 
släckning. 
Klockan 03.30 tog räddningsledaren, som har ansvar för att varna allmänheten vid fara, beslut 
om att dra ett VMA-larm i Sandviken. Beslutet togs i samråd med sakkunniga från Sandvik. 
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Slutsats för yttre ledning 
Det här har varit en komplicerad räddningsinsats, och när dessutom inte vatten kunde 
användas, samtidigt som ett flertal olika släckmetoder provades utan att några positiva resultat 
nåddes, så blev insatsen än mer komplex och svårhanterlig.  
Både anställda på Sandvik och räddningstjänstens personal vittnar om att det saknades en 
tydlig skadeplatsledning, vilket till viss del kan bero på att de släckmetoder som provades 
misslyckades. 
Bristen på en tydlig skadeplatsorganisation har också inneburit att de olika räddnings-
enheterna inte vetat vilka uppgifter var och en har haft, vilket gjort att det blivit vissa 
förväxlingar om vem som ska göra vad.  
Även Sandviks personal upplever att det de inte hände något och att de berodde på dem, och 
deras beslut, om det skulle bli någon aktivitet eller inte. 
Det är därför extra viktig vid komplexa räddningsinsatser, att det finns en tydlig skadeplats-
organisation, då det förutom nämnda räddningsproblem också finns många risker på 
skadeplatsen att ta hänsyn till.  
Därför är det också viktigt med ett analysbefäl som står utanför händelsernas centrum och kan 
se och analysera övergripande på skadeplatsen, vilket fanns under ett par timmar, men 
plockades bort efter att man bytt räddningsledare klockan 23.15. 
Skärsläckaren från Gävle borde rekvirerats då den larmade skärsläckaren inte kunde 
användas. 
Fokus har genom hela insatsen varit personsäkerhet, vilket naturligtvis är helt riktigt vid ett 
sådant riskobjekt som en betanläggning. 

Inre ledning (Systemledning)  
 
Åtgärder före insats  

Den 14 april följer inre befäl (IB) på Gästrike Räddningstjänst aktuella beredskaps-
planer/rutiner, då inga andra larm var aktuella vid tidpunkten för detta larm som utredningen 
gäller.  
 
Åtgärder under insatsen  

Under inledningsskedet på industribranden hanterades den inre ledningen enligt normala 
rutiner. Resurser till skadeplatsen planerades i samverkan med räddningsledaren. 
Passningsrörelser skedde efter de operativa rutiner som fanns.  
Det var heltidsstationer som larmades inledningsvis och deltidsstationer som fick 
passningslarm och täckte upp för eventuellt andra larm.  
IB valde att förstärka den inre ledningen med en person. Förstärkt inre ledningsbefäl (FIL) 
fick i uppgift att hantera inkommande samtal från allmänheten och media samt att hantera 
långsiktig personalplanering.  
Ordinarie IB hanterar kontakten med skadeplatsen vad gäller resurser samt behov som dyker 
upp under insatsens gång. Den inre ledningens arbete under den inledande natten inriktas i 
huvudsak på personalplanering till skadeplatsen samt pressinformation.  
Media hade ett stort intresse för branden vilket medförde ett stort antal inkommande 
telefonsamtal till IB.  På begäran från IB till räddningsledningen på skadeplats, så önskade 
man få fram ett pressnummer från Sandvik som kunde ges till media. Detta nummer blev 
tillgängligt först på morgonen efter branden. Detta gjorde att medietrycket blev stort på inre 
ledning under kvällen och natten. 
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Efter att täckande styrka i Sandviken fått order om att ta sig till skadeplats skedde ett 
missförstånd/otydlighet i kommunikationen mellan den yttre och inre ledningen. Detta 
medförde att passning för andra larm inte fanns i Sandviken.  
Den inre ledningen trodde att ett fordon stod startklar på skadeplatsen medan den yttre 
ledningen trodde att de fanns på stationen i Sandviken.  
Detta gjorde att Sandviken stod helt utan passning för andra larm mellan klockan 23.00 och 
01.30. Personal inkom till station vid 01.30 men inget räddningsfordon fanns att tillgå. 
Sandvikens station var sedan bemannad men i omgångar, utan fordon. 
 
För dagen och kvällen den 15:e bemannades IB med en person. Den extrainsatta personalen 
som kom in tidigt på morgonen till skadeplatsen, fanns på plats under hela dagen fram till 
överlämnandet och inga fler förstärkningar behövdes.  
Styrkorna på Sandvikens respektive Storviks stationer fanns på skadeplatsen under kortare 
perioder och hjälpte till med eftersläckningsarbetet. 
 
Dokumentation under insats 

Under insatsen dokumenterade IB samt FIL beslut, händelser och kontakter som togs med 
olika inblandade under den första natten, på lösa papper. Dokumentationen sammanställdes 
och fördes in i insatsrapporten vid ett senare tillfälle. Trots att detta gjordes dagarna efter 
branden, var vissa anteckningar svåra att komma ihåg och tyda.  Det var även i vissa fall svårt 
att veta vem som skrivit vad.   
 
 
 
Slutsats för inre ledning  
Vid den inledande tiden för larmet så har rutinerna för passningar och förstärkningar fungerat 
bra. Däremot så kommer problemen senare när det visar sig bli en större insats.  
Vid en omfattande insats som denna, måste både yttre ledning och inre ledning bli bättre på 
att dokumentera. Brist på noggrann dokumentation försvårar både för utrednings-
verksamheten och för den administrativa avdelningen, i form av löne- och ersättnings-
beräkningar.  
Om en stabschef tillsats på SOS skulle det skulle gett en större höjd i stabsarbetet med 
tydligare arbetsuppgifter. Ytterligare personal hade också kunnat tas in för att bara sköta 
dokumentationen och information.   
Färdiga mallar för att underlätta dokumentationen användes inte. För att få en tydlighet i vem 
som skrivit vad, bör det alltid följas av den skrivandes signatur.  
Att tidigt förstärka systemledningen för att hantera media, långsiktig personalplanering, 
information samt eventuellt andra larm, är mycket viktigt. Detta har fungerat bra med 
undantag från att passningen på stationen i Sandviken saknats under flera timmar.  
Beträffande bristerna för beredskapen i Sandviken så visar det på vikten av tydliga beslut om 
vem som gör vad, och att följa upp de beslut som tas, samt att dokumentera dessa beslut. 
Ett pressnummer till Sandvik ”tappades bort” mellan skadeplats och den inre ledningen. Det 
innebar att det blev onödigt hög belastning på inre ledning. 
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VMA 

Foto: Lars Halvarsson 
Bilden visar den rökutveckling som rådde strax efter att VMA dragit över Sandviken. 

Bilden tagen mot infarten till Sandviks industriområde. 

 
Klockan 03.15 upplever räddningsledaren att röken var mycket kraftig och i dialog med 
Sandviks sakkunnige på platsen, förbereds det för att larma boende i Sandviken via VMA- 
tyfoner. SOS och den inre ledningen förbereds på att det kan komma att behövas dras VMA 
om röken tilltar. 
Meddelandet som i så fall skulle gå ut var följande:  
”Giftig brandrök sprider sig från skadeplatsen i riktning över industriområdet och mot 
Boänge. Gå inomhus och stäng dörrar och fönster. Inhämta information på text-tv samt 
radio.” 
Tio minuter senare inträffar något som upplevs som en explosion inne i byggnaden och 
branden tilltar, varvid räddningsledaren anser att kriterierna för VMA är uppfyllt. Man 
meddelar därför SOS om att dra VMA i hela Sandviken. 
Operatören på SOS gör då en felmanövrering och drar istället VMA i Gävle, vilket får 
konsekvensen att många personer från Gävle ringer till SOS och räddningstjänstens inre befäl 
och undrar vad som hänt. 
Operatören gör genast ett nytt försök att dra VMA i Sandviken, vilket också lyckades. Radion 
sänder omgående ut informationen som tidigare lämnats från räddningsledaren. 
 
Bedömningsgrunderna för att dra VMA förefaller ha varit att branden härjat intill de kar som 
varit fyllda med olika kemikalier, och även om de flesta kemikalier hade dumpats i 
syraavloppet så var man inte säker på vad röken innehöll. Det man visste var att det förutom 
vanlig brandrök från fibröst material, även innehöll sexvärt krom, vilket kan vara hälsofarligt 
vid långvarig och upprepad kontakt. 
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Vindriktningen var nu sådan att röken gav sig iväg över fabriksområdet bort mot Lövbacken, 
som ligger ca 2 800 meter nordost om brandplatsen. Vindstyrkan var ca 1-2 m/s vid tillfället. 
Det gör att det inte bedöms förelegat någon hälsorisk för de boende i det området.  
I bostadsområdena Östanå och Boänge som ligger ca 2 300 meter från brandplatsen, bedöms 
det inte heller varit någon hälsorisk, då de inte låg i den exakta vindriktningen.  
VMA orsakade även tågstopp och busstopp under ett par timmar under morgonen. 
 

 
Bilden visar vindriktningen för rökspridningen. 

 

 

Säkerhet på skadeplatsen 
Under räddningsinsatsen har samtliga ansvariga räddningsledare haft fokus på personsäkerhet. 
Det har setts som extra viktigt eftersom räddningsinsatsen har bedrivits i en mycket farlig 
arbetsmiljö för räddningspersonalen samt för anställda inom Sandvik AB, som varit 
räddningspersonalen behjälplig. 
Det synsättet har också gjort att det inte förekommit några personskador. 
 
 
 

Rökgasspridning 

N 
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Samverkan 
Samverkan med Sandviks nödlägesgrupp har under hela insatsen varit nära samt att även 
personal från trådavdelningen bistod under hela natten med bra kompetens i diverse viktiga 
frågor. En ambulans fanns på plats under större delen av branden. 
Restvärdesledare fanns på skadeplats under fredagseftermiddagen och gjorde bland annat 
kloridmätning. Bortforsling av släckvatten med slamsugare bistod SITA med. 
Polisen fanns på plats tidigt under insatsen, men efter samråd med räddningsledaren så 
lämnade de platsen eftersom någon avspärrning inte behövdes utöver befintliga staket. 
När branden senare tilltog, återkom de till skadeplatsen för att sköta avspärrningar utanför 
fabriksområdet. 
 

 

Andra samverkande enheter har varit: 
 
Sandviks industribrandkår 

Sandviks industribrandkår bistod till viss del med egen personal. Riskorienterare fanns med 
från start samt att 5-6 brandmän hjälpte till under fredagen. 
 
 
Korsnäs industribrandkår 

Korsnäs industribrandkår bistod med släckbil, tankbil, servicebil och även rökskydd. 
Sammanlagt fanns det 10 brandmän från Korsnäs industribrandkår på skadeplatsen. 
 
 
 
 

Resurser 
Utöver de befintliga heltidsstationerna (7+6 man) så kallade man in förstärkning från flera 
deltidsstationer, dels för att täcka upp på heltidsstationerna Gävle och Sandviken men till 
största del för att hjälpa till på skadeplatsen. 
Deltidstationerna som användes var Ockelbo, Storvik, Bergby, Skutskär och Hedesunda. 
Även station Hofors bidrog med skärsläckare, den blev dock obrukbar. 
Utöver släckbilarna så användes två höjdfordon, tre tankbilar samt rökskyddscontainer. 
Fyra man samt extra rökskydd från Rörberg kallades in. 
Inre befäl förstärktes med en person.  
 
Den sammanlagda personalförstärkningen utöver de befintliga heltidsstyrkorna var ca 56 
personer. ( Sandviks personal ej inräknat) 
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Materiel 

Det som användes i huvudsak var slang, strålrör och rökskydd. Åtgången av slang uppskattas 
till ca 80 längder slang. Rökskyddscontainern fanns på plats under stora delar av insatsen.  
I den fanns bland annat extra rökskydd, kläder och förtäring. Extra rökskydd kom även från 
Korsnäs och Rörberg. 
 

Underhåll 

Rökskyddscontainern fanns på plats under större delen av insatsen men saknade bemanning 
under den första kvällen, vilket ledde till oordning av underhållet.  
Mat och dryck ombesörjdes från en restaurang i närheten samt från den egna containern. 
Däremot under natten fanns ingen mat att tillgå då allt var stängt.  
Under fredagen ombesörjde Sandvik lunchlådor till personalen på brandplatsen. 
 

 

Personalplanering  

Händelseförlopp 
Vid utalarmering till branden larmades Sandviken och insatsledare från Gävle. Under 
insatsens första sex timmar användes styrkor i jour och beredskap för att förstärka 
skadeplatsen med personal och fordon, samt att även Korsnäs industribrandkår kallas till 
platsen med tio personer. Vissa lediga kompetenser ringdes in, till rökskyddsverkstaden i 
Gävle samt förstärkt yttre och inre ledning.  
Yttre ledning knöt även till sig resurspersoner från industrin för att hantera risker under 
insatsen. Under insatsens första kväll och natt börjar yttre ledning att ge prognoser samt 
begära förstärkningar, för att hantera avlösningar på skadeplatsen. Denna uppgift sköts av den 
inre ledningen. Under insatsens första natt, klockan 01.50 fick inre befäl i uppgift att ringa in 
ledig personal för avlösning på skadeplats, samt att planera för hela nästkommande dag, då 
prognosen för branden förväntades bli över hela dagen. Till klockan 07.00 på morgonen är 
personal inkallad som kan täcka på skadeplats hela dagen till överlämnandet.  
Den inre ledningen har ensam stått för personalplaneringen. 
 
 
Slutsats för personalplanering 
Vid insatsen har personalförsörjningen till skadeplats fungerat väl. För att nå en god 
personalplanering är det en förutsättning att den yttre ledningen har en god framförhållning, 
vilket så också har varit fallet vid den här insatsen. 
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Slutsats för räddningsinsatsen 
 
En brand på ett objekt som Sandvik AB är en svår och komplex räddningsinsats. Med tanke 
på det har Gästrike Räddningstjänst och Sandvik AB löst uppgiften med ett godtagbart 
resultat.  
 
Det positiva är att det inte har inträffat några personskador, vilket var en tidig inriktning om 
att iaktta största försiktighet med tanke på riskobjektet.   
Skadeutbredningen blev inte heller så enormt stor, med tanke på att byggnadskonstruktionen 
var som den var och att tydliga brandceller saknades. 
Samarbetet mellan Sandvik AB och Gästrike Räddningstjänst har också fungerat mycket bra.  
 
Däremot finns en förbättringspotential när det gäller hur Gästrike Räddningstjänst skött sin 
skadeplatsledning, speciellt under den tidiga delen av insatsen. Den kunde varit tydligare och 
bättre organiserad.  
Även arbetet vid den inre ledningen kunde ha varit mer bemannad med tanke på att det varit 
en stor insats mot ett komplicerat objekt. 
 
 
 
 
 

Kostnader  
 

 

Kostnader för räddningstjänsten 

I samband med branden på Sandvik lades ett projektnummer upp för insatsen. 
Det visar att lönekostnaden, förutom den personal som var i tjänst när larmet inträffade, 
uppgick till ca 200 000 kronor, och driftkostnaderna till ca 50 000 kronor. 
 

Kostnader för Sandvik AB 

Kostnaden för Sandvik AB var inte slutreglerad vid tidpunkten för den här utredningen men 
bedöms varit betydande. 
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Bilagor 
 

1. Tidsaxel för räddningsinsatsen 
2. Räddningstjänstens insatsrapport 

 
 
 
 

Informationsspridning 
 
Gästrike Räddningstjänst avser att sprida informationen angående denna utredning till: 
 

- MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) 
- Länsstyrelsen i Gävleborg 
- Sandvik AB 
- Sandvikens Kommun 
- Gästrike samordningsgrupp för skydd och säkerhet 
- Räddningsdirektionen  
- Gästrike Räddningstjänst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gävle 2011-07-25 
 
 
Ansvarig utredare:   Granskad av: 
 
 
 
 
Per Ringqvist    Tommy Törling 
Brandinspektör/olycksutredare  Räddningschef 
026-179654    026-179660 
 


