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Sammanfattning 
Den 8 maj strax efter klockan tolv på dagen fick räddningstjänsterna i 

nordvästra Skåne larm om en brand i trälådor utanför en ladugård på 

Steglinge gård i Höganäs kommun. När räddningstjänsten väl var på plats 

kunde det konstateras att det var en omfattande brand i staplade trälådor 

utanför en byggnad. När insatsen var avslutad var två byggnader i princip 

totalförstörda och ett flertal omkringliggande byggnader hade fått 

brandskador.  

För att ta reda på hur den främre och den bakre ledningen har fungerat vid 

insatsen har denna olycksundersökning genomförts. Utredningen har 

genomförts i samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne nordväst. 

Olycksundersökningen bygger på intervjuer med olika ledningsfunktioner, 

SOS-rapport, insatsrapporter, dokumentation av teknisk genomgång, 

fotografier, inspelad radio- och telefontrafik samt instruktioner och rutiner 

för räddningstjänsterna i Skåne nordväst.  

Orsaken till branden och brandförloppet behandlas inte i denna rapport. 

Efter genomförd utredning kan följande konstateras: 

 Vid denna insats har mycket av det som står i det gemensamt 

framtagna samverkansdokumentet inte genomförts. De 

grundläggande momenten vid en insats måste användas även vid 

alla mindre händelser, annars kommer de aldrig att fungera vid en 

större händelse. 

 Vid insatsen på Steglinge gård genomfördes inte riskbedömningar 

kontinuerligt, vilket ledde till att det inträffade tre tillbud och ett 

nödläge. I tre av fallen kunde det ha slutat med att personal blivit 

svårt skadad eller till och med omkommit. 

 Ingen formell ledningsplats utsågs och det ledningsfordon som blev 

den inofficiella ledningsplatsen placerades i vindriktningen. Detta 

ledde till att ledningsplatsen fick flyttas fyra gånger under insatsen. 

 Delvis på grund av avsaknaden av tydligt utsedd och uttalad 

ledningsplats blev det endast sporadisk samverkan mellan 

räddningstjänst, polis och ambulans. Vid en sådan här omfattande 

insats måste samverkan fungera så att alla blåljusmyndigheter har 

samma bild av händelsen. Det är också viktigt med samverkan för 

att få till en avspärrning kring brandplatsen för att 

räddningsledningen ska ha kontroll över vilka som befinner sig i den 

heta zonen. Vid insatsen upprättades inga avspärrningar. 

 Räddningschef i beredskaps (RCB) primära uppgift är den 

strategiska ledningen, det vill säga att säkerställa att det finns 

tillräckliga resurser och beredskap för att kunna hantera andra larm 



8 
 

under pågående insats. Vid denna insats begärde 

stabsbrandmästaren in RCB till HALS men RCB beslutade sig för att 

åka förbi skadeplatsen först, vilket ledde till att det dröjde två 

timmar innan RCB anslöt till SBM. 

 Det måste tydligt framgå vilken roll RCB har ute på plats vid en 

insats. Det måste också vara klarlagt vilka mandat RCB har då 

han/hon genomför ett platsbesök utan att ta över som 

räddningsledare. Utredningen visar att RCB som kommer ut till en 

olycksplats för att genomföra ett platsbesök, inte ska börja ge order 

åt de som befinner sig på olycksplatsen. Detta skapar förvirring över 

vem det är som leder insatsen. Bedömer RCB att det behövs bör 

han/hon i så fall ta över räddningsledarskapet.  

 Stabsbrandmästarens roll och mandat vid en insats måste 

förtydligas ut till samverkande kommuner.  



9 
 

1. Bakgrund 
Tisdagen den 8 maj klockan 12:23:25 fick räddningstjänsten i Höganäs 

larm om en brand i trälådor utanför en ladugård på Steglinge gård i 

Höganäs kommun. 

2. Syfte  
Syftet med olycksutredningen är att utreda hur den främre och den bakre 

ledningen har fungerat vid insatsen.  

Målet är att skapa erfarenheter om viktiga framgångsfaktorer vid större 

insatser.  

3. Metod 
Faktainsamling har skett genom intervjuer med de funktioner som 

representerade den främre ledningen på skadeplatsen samt den bakre 

ledningen i HALS (Helsingborgs Alarmerings-, Lednings- och 

Sambandscentral) som arbetade under olyckan. Intervjuerna genomfördes 

veckorna efter branden.  

Information har även samlats in från insatsrapporter1, fotografier från 

insatsen, SOS-protokoll2, ljudupptagningar från radio- och telefontrafik 

samt från olika rutiner och instruktioner för räddningstjänsten i Skåne 

nordväst. Dessa rutiner beskrivs senare i rapporten. 

Intervjuer har även genomförts med samverkande organisationer i form av 

ambulans. Även polisen har kontaktats för en intervju men utan att 

återkomma. 

Olycksförloppet har analyserats och strukturerats med hjälp av en variant 

av metoden STEP (Sequential Timed Events Plotting). De händelser som är 

viktiga för att förstå hur ledningen har fungerat vid insatsen redovisas i 

Bilaga 2. Efter att de viktiga händelserna/besluten dokumenterats 

analyserades de bakomliggande orsakerna till de olika händelserna.  

3.1 Avgränsningar 
Utredningen avgränsas till att behandla den främre och den bakre 

ledningen från utlarmning till dess att läget bedömdes vara under kontroll 

                                            
1 Helsingborgs brandförsvar, larmnummer 2012033425, Höganäs räddningstjänst, 

larmnummer 2012005022, Ängelholms räddningstjänst, larmnummer 

2012A00195, Åstorps räddningstjänst, larmnummer 2012006225 

2 SOS-rapport, ärendenummer 20–2659299-2 
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vid tre tiden på eftermiddagen. Rapporten är skriven för läsare som är 

insatta i räddningstjänstens ledningsstruktur och sätt att arbeta. 

Orsaken till branden och brandförloppet behandlas inte i denna rapport. 

4. Beskrivning av Steglinge gård  
Steglingegården fungerar som logistikcentral för många av de stora frukt- 

och grönsaksdistributörerna i Helsingborg. Gården hade vid tillfället för 

branden cirka 35 anställda. 

 

Bild 1. Steglingegården och de beteckningar som används för de olika 
byggnaderna. De röda kryssen markerar ungefärliga områden där det funnits 
brandhärdar. 

Verksamheten på anläggningen utgörs av paketering samt produktion av 

grönsaker. Anläggningen består av ett flertal ekonomibyggnader, se bild 1. 

Byggnaderna hade olika innehåll men var relativt lika i sin konstruktion. 

Utöver dessa ekonomibyggnader så fanns en stallbyggnad i vinkel 

innehållande häststall och förråd (byggnad E). I den största byggnaden 

(byggnad B) hade man ett isolermaterial av polyuretanskum. Isoleringen 

fanns både på väggarna och i taket. 

A 

E 

D C 
B 

F 

Vindriktning 
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5. Brandförlopp 
Vid undersökningar av Steglinge gård efter branden har det konstaterats att 

det fanns tre separata brandhärdar, se bild 1. Vindriktningen vid insatsen 

visas på bilden med en gul pil. 

Av dessa bränder var det branden i pallarna utanför byggnad A som 

räddningstjänsten behövde fokusera på i inledningsskedet. Den hög med 

trälådor (potatislådor) som brann när första styrkan kom på plats, täckte en 

yta på cirka 9*8 meter, se bild 2. Enligt uppgift från personal från 

räddningstjänsten som var först på plats brann hela denna hög redan vid 

framkomst 

 

 
Bild 2. Ungefärlig placering av trälådor (blå rektanglar) kring byggnaderna på 

Steglinge gård. Högen som brann när räddningstjänsten kom fram är markerad 

med ett rött kryss.  

 

Det fanns flera staplar med träpallar utanför byggnaderna. Mellan 

staplarna utanför byggnad A och B var det cirka sex meter. Staplarna var 

mellan 4 och 5 trälådor höga, se bild 3 

60 
m 

Vindriktning 
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Bild 3. Staplade trälådor.  

I samband med att branden tog sig i byggnad B så utvecklades en kraftig 

rökutveckling och värmestrålningen blev enorm. Brandförloppet var 

snabbt. Enligt vittnesuppgifter från flertalet personer ur insatspersonalen 

tog det uppskattningsvis endast cirka fem minuter innan hela byggnaden 

(cirka 60*100 meter) var övertänd efter det att branden nått byggnad B. De 

fotografier som tagits i samband med branden bekräftar det snabba 

brandförloppet. I bild 4 och 5 nedan visas en bild precis innan branden tar 

sig in i byggnad B samt en bild som är tagen fyra minuter senare. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 4. Klockan 13.04 strax innan branden 

sprider sig in i byggnad B. Foto från norr. 

Bild 5. Klockan 13.08 stora delar av 

byggnad B brinner. Foto från söder. 

 



13 
 

6. Beskrivning av räddningstjänstens insats 
Detta kapitel grundar sig på uppgifter från insatsrapporter samt från de 

intervjuer som har genomförts, se tabell 1 i kapitlet om Analys. 

6.1 Utlarmning 
Larmcentralens ärendenummer: 20–2659299-2 
Start: 2012-05-08 klockan 12:13:34 
Avslut: 2012-05-08 klockan 21:00:56 
Händelsetyp och ledningsnivå: Brand i byggnad, ladugård, Nivå 3 
Adress: Steglingevägen 79, Höganäs 
 
Initialt utlarmade styrkor och fordon: Höganäs (4010, 4020, 4030, 4040, 
insatsledare - 4080), vakthavande brandingenjör – 1180 (VBI) och 
stabsbrandmästare (SBM).  
 
Förstärkande styrkor och fordon: Höganäs (4410), Ängelholm (3010, 
3040), Helsingborg (1110, 1130, 1140 samt en extra minibuss med 
personal), Åstorp (8610, 8640), räddningschef i beredskap (RCB) samt 
stabsnivå 13. 
 
Tisdagen den åttonde maj 2012, strax efter klockan tolv, fick SOS ett larm 
om att det brann i trälådor utanför en ladugård på Steglingevägen i 
Höganäs. Inledningsvis larmades Höganäs med brandmän, styrkeledare 
och insatsledare samt VBI och SBM (Helsingborg).  
 
Den aktuella dagen hade heltidsstyrkan i Höganäs en planerad övningsdag, 
vilket innebar att samtliga heltidsbrandmän och styrkeledare tjänstgjorde. 
Man var 12 brandmän/styrkeledare på stationen när larmet kom. Normalt 
finns ingen rutin att utse ytterligare styrkeledare när stationen bemannas 
av så många brandmän, alla lyder under samma styrkeledare. 
Utbildningsdagen medförde därför att 12 heltidsbrandmän larmades ut i 
första skedet. Av dessa var en utsedd till styrkeledare (normalt hade bara en 
styrkeledare och en brandman skickats). 

6.2 Taktisk inriktning 
Redan på väg ut observerades en stor svart rökpelare från Steglingegård. 

Väl framme på plats brann det i stora trälådor utanför en byggnad (A) samt 

i undertaket på samma byggnad.  

Insatsledaren från Höganäs, som var räddningsledare i inledningsskedet, 

uttalade beslut i stort till att förhindra brandspridning till andra sidan. Det 

vill säga till stapeln med trälådor utanför byggnad B.  

Höganäs (4010) fick till uppgift att släcka branden i trälådorna samt 

utsidan av byggnad A. Övrig personal från Höganäs (4020) som kom fram 

                                            
3 Stabsnivå 1 larmas ut då det finns ett behov av att avlasta räddningsledaren på 
plats. Stabsnivå 1 ska enligt instruktionen utgöras av en insatsledare från 
angränsande kommun som ej berörs av olyckan. 
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strax därefter fick till uppgift att släcka inne i byggnad A med hjälp av 

invändig rökdykning. Detta eftersom anställda på Steglinge gård uppgett att 

det förvarades en större mängd gödning i byggnad A. Personalen från 4020 

fick dessutom i uppgift att släcka en brand i några halmbalar utanför 

byggnad F. Inledningsvis försökte man släcka branden i trälådorna med 

vatten från släckbil. Släckförsöken fick dock ingen märkbar effekt och 

dessutom började vattnet ta slut. Det hämtades därför en motorspruta och 

släckningsarbetet fortsatte. I detta läge hade det börjat brinna i trälådorna 

utanför byggnad B (se bild 6) och även vattenkanonen på en av tankbilarna 

användes. Hela insatsen av Höganäs genomfördes mot vinden.  

Helsingborg som anlände vid 12.39 fick till uppgift att med hjälp av vatten 

från släckbil och brandpost, släcka branden i trälådorna utanför byggnad B 

för att förhindra brandspridning in i byggnaden. Insatsen genomfördes från 

söder med vinden i ryggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Brand i staplar med trälådor utanför byggnad B cirka 45 minuter in i 
insatsen. Bilden är tagen strax efter klockan ett.  

 

Vakthavande brandingenjör (VBI), som var på väg till Landskrona för ett 

annat larm, fick information om att det brann i trälådor på en gård och att 

branden var på väg att sprida sig till en byggnad. VBI vände och begav sig 

till Steglinge gård. VBI misstänkte att det förmodligen rörde sig om 

storlådor till potatis och kontaktade stabsbrandmästaren för att beställa 

ytterligare två släckenheter och två större tankenheter. 

Stabsbrandmästaren var tveksam till beställningen då det bedömdes att 

detta skulle tömma halva Skåne på resurser, men VBI stod fast vid beslutet. 

När VBI kom fram till platsen uppsökte han räddningsledaren (4080) för 

att få information om läget. VBI genomförde en snabb orientering på 

området för att få ett underlag att fatta beslut på. VBI tittade in i 
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produktionslokalen (byggnad B) för att bilda sig en uppfattning om den 

byggnad som branden hotade att sprida sig till därnäst. VBI upptäckte då 

att byggnad B var isolerad med någon form av skum (polyuretan). Därefter 

träffades VBI och räddningsledaren (4080) igen för att lägga upp en 

strategi. VBI och räddningsledaren gick in i byggnad B igen, men bara ett 

par minuter senare togs beslut om evakuering av byggnad B då det framgick 

att byggnaden inte skulle kunna räddas. I princip i samma läge (12.59) som 

branden tog sig i byggnad B blev VBI räddningsledare och 4080 blev 

skadeplatschef. 

Det beslutades att insatsen skulle ledas på talgrupp 44 på grund av risken 

att tappa enheter. Räddningsledaren begärde nu också hjälp i form av 

stabsnivå 1. Beslut i stort uttalades vid klockan 13.30 med inriktning att 

stoppa branden vid utlastningsdelen (byggnad C). 

Byggnad B var isolerad med polyuretanskum både på väggar och i tak, 

vilket ledde till att när väl branden nådde byggnad B gick brandspridningen 

fort och det blev en enorm rökutveckling. Enligt samtal med personal på 

Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), ger styv polyuretan de snabbaste 

övertändningarna av alla expanderande material.4 

I den situation som uppstod vid den snabba brandspridningen 

brännskadades personal från Höganäs, Ängelholms personal var med om 

ett allvarligt tillbud och Höganäs hade ett tillbud och en nödlägessituation.5 

Efter att räddningsledaren blivit avlöst, stannade han kvar på platsen och 

cirka en och en halv timme efter avlösningen utsågs han av den nya 

räddningsledaren att hoppa in för skadeplatschefen som skulle på ett möte. 

När räddningstjänsten väl avslutades på kvällen var byggnad B och E 

totalförstörd och byggnad A delvis brandskadad. Dessutom hade ett flertal 

av byggnaderna norr om dessa byggnader blivit brandskadade på grund av 

flygbränder.  

Bidragande faktorer till att byggnad C och D kunde räddas var en 

kombination av byggnadskonstruktionen och att resurser tilldelades för att 

förhindra branden att sprida sig vidare. Detta mål nåddes bland annat 

genom att en aktiv brandventilation genomfördes och på så sätt avlastade 

byggnad C från brandgaser.  

Den preliminära skadekostnaden hamnade enligt försäkringsbolaget, 

Länsförsäkringar, på 153 miljoner kronor inklusive produktionsbortfall, 

medan värdet på byggnad C och D som räddades uppskattades till 25 

miljoner6. 

                                            
4
 Samtal med Björn Sundström på SP den 20 september 2012. 

5
 Dessa händelser beskrivs mer utförligt på sidan 20.  

6 Uppgift från Håkan Gabrielsson Länsförsäkringar per telefon den 4/9-2012. 
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7. Analys 
Utredningen är avgränsad till hur den främre och den bakre ledningen har 

fungerat. Till grund för utredningen ligger insatsrapporterna från de olika 

kommunerna, SOS-rapporten, RAKEL-kommunikationen, bandade 

telefonsamtal till och från stabsbrandmästare samt intervjuer med utvalda 

funktioner, se tabell 1 nedan. 

 

Organisation Funktion 

Helsingborgs brandförsvar Stabsbrandmästare 

Helsingborgs brandförsvar Vakthavande brandingenjör 

Helsingborgs brandförsvar Styrkeledare 

Höganäs räddningstjänst  Insatsledare/räddningsledare/skadeplatschef 

Höganäs räddningstjänst Stabsnivå 1 

Höganäs räddningstjänst Styrkeledare 

Ängelholms 

räddningstjänst 

Räddningschef i beredskap 

Ängelholms 

räddningstjänst 

Vakthavande brandingenjör 

Ängelholms 

räddningstjänst 

Styrkeledare 

Region Skåne, ambulansen Personal i ledningsambulans 

Tabell 1. Intervjuer som ligger till grund för analysen. Även polisen har sökts för 

intervju men utan att återkomma. 

 

Av funktionerna ovan utgör stabsbrandmästare och räddningschef i 

beredskap den bakre ledningen medan övriga funktioner representerar den 

främre ledningen. 

7.1 Främre ledning 
Struktur 

Som BIS (beslut i stort) uttalades inledningsvis att branden inte skulle 

sprida sig till trälådorna vid byggnad B, men det framgick vid intervjuerna 

av insatt räddningstjänstpersonal att det inte har funnits någon tanke på 

vad som skulle hända om branden spred sig till byggnad B. När det väl var 

ett faktum att branden skulle sprida sig till byggnad B hade 

räddningsledningen inte hunnit fundera över var branden skulle kunna 
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stoppas. Bilden som framträder är att räddningsledningen hela tiden har 

arbetat för att hinna ikapp brandförloppet. 

Vid insatsen hade man från räddningsledningens sida bristande kontroll 

över var de olika enheterna fanns. Utredningen visar att det inte har funnits 

någon övergripande taktisk inriktning utan varje styrka/grupp har arbetat 

med sin lilla del. Ingen på skadeplatsen har haft den samlade bilden över 

vilka resurser som varit på plats och vad respektive styrka arbetade med.  

Vid omfattande insatser kan det finnas behov av särskilt framskjuten 

ledningsplats och stabsstöd för skadeplatsledningen. Det direkta arbetet 

leds oftast av sektorchefer. 

I dokumentet Ledning och samverkan på skadeplats7, som är framtaget i 

samverkan mellan räddningstjänsten i Skåne, KAMBER Skåne (numera 

RSPC), Polismyndigheten i Skåne, Försvarsmakten, Kustbevakningen och 

Länsstyrelsen nämns vissa väsentliga faktorer för att få en fungerande 

operativ ledning.  

Vid branden på Steglinge gård var det en del åtgärder som borde ha 

vidtagits, men som aldrig genomfördes. Dessa redovisas i punktform nedan. 

 Brytpunkt utsågs aldrig 

 Någon zonindelning med uttalade skyddsnivåer gjordes aldrig 

 Räddningsledningen genomförde ingen sektorindelning av 

brandplatsen 

 Räddningsledningen arbetade inte med omfallsstruktur, det vill 

säga det planerades inte för hur räddningstjänsten skulle agera 

beroende på hur branden spred sig. 

 Avspärrning av skadeplatsen genomfördes aldrig, vilket fick till följd 

att räddningsledningen inte hade någon kontroll över vilka personer 

som vistades i omedelbar närhet av branden. 

 Någon formell ledningsplats etablerades aldrig utan 1180 blev 

ledningsplats, enbart för räddningstjänsten. Ledningsplatsen 

flyttades allt eftersom branden spred sig, se bilaga 1. 

 Någon riskbedömning av olycksplatsen enligt framtagen 

rökdykarinstruktion8 genomfördes aldrig under pågående insats, 

vilket ledde till att ett antal tillbud och ett nödläge inträffade. För 

mer utförlig beskrivning se kapitel 7.3 Incidenter. 

                                            
7 Samverkan och ledning vid räddningsinsats, Policydokument för Skåne län, 2006  

8 Instruktion, Rökdykarinstruktion, Räddningstjänsten Skåne nordväst, 

Helsingborgs brandförsvar, kommuner i samverkan, fastställd 2012-02-17 
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 Det fanns inget utsett informationsbefäl som kunde avlasta 

ledningsnivåerna. I detta fall var det även så att den som var utsedd 

till skadeplatschef tillika var räddningschef i Höganäs kommun dit 

branden var lokaliserad. Den information som gavs till media leddes 

av skadeplatschefen och räddningsledaren.  

Kommunikation 

Det är viktigt att den samverkansrutin9 som finns är implementerad i alla 

samverkande kommuner, så att alla vet vad som gäller. Vid alla insatser är 

grunden att den kanal som styrkan larmas ut på är den som behålls. Skulle 

hemmatalgruppen för den kommun dit larmet är lokaliserat vara upptagen, 

skall det framgå vilken talgrupp som är aktuell i larmutskicket från SOS. 

Det är därefter upp till räddningsledaren att besluta om och när sambandet 

ska ske på uppdelade talgrupper.  

Vid insatsen på Steglinge gård genomfördes ingen uppdelning av 

sambandet. Drygt en och en halv timme in i insatsen föreslog 

stabsbrandmästaren ett byte från kanal 44 till en annan talgrupp. I detta 

läge upplevdes det dock som för sent och på grund av risken att förlora 

kommunikationen med enheter så avstod räddningsledaren från att byta 

kanal. 

Ett frågetecken är vilken roll stabsnivå 1 har haft då i princip ingen 

kommunikation har skett mellan räddningsledaren och stabsnivå 1. 

Överlag så visar intervjuerna att en hel del av kommunikationen inte har 

skett den väg som det är tänkt, vilket i detta fall har lett till att 

skadeplatschefen blivit överbelastad. I bilaga 3 redovisas vilka funktioner 

som har kommunicerat samt hur intensiv kommunikationen har varit. En 

sammanfattning av analysen av kommunikationsvägarna ges nedan i 

punktform. 

 Räddningschef i beredskap kommunicerade med skadeplatschefen, 

men vakthavande brandingenjör fick ingen kontakt med 

skadeplatschefen. 

 Stabsbrandmästaren fick inte kontakt med skadeplatschefen. 

 Räddningschef i beredskap kommunicerade med Stabsnivå 1, men 

det fanns i princip ingen kommunikation mellan vakthavande 

brandingenjör och Stabsnivå 1.  

 Den funktion som har haft högst belastning är skadeplatschefen.  

Samverkan  

                                            
9 Referens, Instruktion, sambandsrutin, Räddningstjänsten Skåne nordväst, 

fastställd 2011-04-11, senast reviderad 2012-04-12 
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Samverkan mellan räddningstjänst, ambulans och polis har inte fungerat. 

Polisen har inte haft kontakt med ambulans eller räddningstjänst. Varken 

räddningstjänst eller ambulanspersonal har sett någon utmärkt 

polisinsatschef (PIC). 

Ambulansen har i omgångar försökt få tag på räddningsledaren utan att 

lyckas. Sjukvården erhöll ingen information om var ledningsplatsen fanns, 

utan samlade sina enheter vid ledningsambulansen. 

7.2 Bakre ledning 
Kommunikation  

Endast sparsam kommunikation mellan räddningschef i beredskap och 

stabsbrandmästare noterades. Kommunikationen skedde huvudsakligen via 

telefon.  

Samverkan  

Räddningschef i beredskap åkte ut på plats för att bilda sig en uppfattning 

om läget. Det dröjde därför till strax efter klockan tre innan räddningschef i 

beredskap var på plats i den bakre staben, det vill säga cirka två timmar 

efter att stabsbrandmästaren hade begärt in funktionen till HALS 

(Helsingborgs Alarmerings-, Lednings- och Sambandscentral). 

Kommunen fick information om branden av räddningschef i beredskap vid 

halvtre-tiden på eftermiddagen.  

7.3 Incidenter 
Enligt Arbetsmiljöförordningens § 2 (1977:1166) står att, ”har olycksfall 

eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare 

personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren 

utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket”. Detsamma gäller vid tillbud 

som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.  

Vid insatsen på Steglingegård skedde tre tillbud och ett nödläge. Till följd av 

detta har tre anmälningar upprättats och skickats till arbetsmiljöverket10. 

Tillbuden och nödläget beskrivs i de kommande två kapitlen. För 

lokalisering av tillbuden och nödläget se Bilaga 1. Dessa incidenter 

analyseras inte djupare i denna utredning utan här hänvisas till de separata 

utredningar som har skickats in till arbetsmiljöverket. 

  

                                            
10 Höganäs kommun, Olycksutredning brännskada på egen personal vid insats, 
Diarienummer: KS/2012/572. Höganäs kommun, Olycksutredning nödläge vid 
insats, KS/2012/570. Ängelholms kommun, räddningstjänsten, tillbudsrapport 
daterad 8/5 2012, plats Steglinge gård. 
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Tillbud 

Det skedde tre av varandra åtskilda tillbud vid insatsen på Steglinge gård. 

Det första tillbudet gällde två rökdykare från Höganäs som fick 

brännskador på grund av värmestrålningen från branden då branden tog 

sig i byggnad B. Båda var klädda enligt de instruktioner som finns med av 

arbetsgivaren tillhandahållen skyddsutrustning.  

När rökdykarna dragit sig tillbaka kunde de båda känna en stickande känsla 

på skuldrorna och ner längs armen. De uppsökte direkt den ambulans som 

fanns på plats och fick hjälp med att kyla med vatten samt omläggning med 

kylförbandet Burnshield. Ambulanspersonalen har dokumenterat i journal, 

begynnande blåsbildning på den ena brandmannens högra axel och 

överarm. Blåsorna hade en storlek av en femkrona. Den andra 

brandmannen fick inga blåsor men väl en kraftig rodnad. 

Det andra tillbudet rörde en brandman från Höganäs. Brandmannen 

befann sig norr om byggnad B när hela byggnaden antändes. När den svarta 

röken vällde ut befann brandmannen sig helt plötsligt mitt inne i röken och 

kunde inte se sin egen hand på grund av röken. Brandmannen valde då att 

gå österut där han visste att det fanns mer insatspersonal. Brandmannen 

såg lamporna på en släckbil och började gå mot fordonet. Inte förrän 

brandmannen var nästan framme vid släckbilen uppfattade han att 

fordonet var på väg rakt mot honom. Brandmannen hoppade åt sidan och 

undgick precis att bli påkörd. Därefter tog sig brandmannen vidare österut 

och ut från röken. 

Det tredje tillbudet rörde Ängelholms brandpersonal. Två rökdykare från 

Ängelholms räddningstjänst påbörjade en rökdykning i byggnad B. 

Styrkeledaren såg hur branden ökade och bedömde att riskerna med 

rökdykning var för stora. Styrkeledaren meddelade därför rökdykarledaren 

att de ska avbryta rökdykningen och gå ut. 

Rökdykarna/rökdykarledaren uppfattade ordern och avslutade 

rökdykningen. När rökdykarna var ute kom en brandman från en annan 

räddningstjänst och sa till rökdykarna att gå in i byggnaden och prova igen. 

Rökdykarna gick då in igen utan att meddela vare sig ansvarig 

rökdykarledare eller styrkeledare. 

Ängelholms styrkeledare som såg att rökdykarna gick in igen, beordrade via 

radio att rökdykarna omedelbart skulle avbryta rökdykningen. Rökdykarna 

avbröt och gick ut. Uppskattningsvis 1-2 minuter efter att rökdykningen har 

avbrutits sker en kraftig övertändning i lokalen där rökdykningen bedrevs. 

Nödläge 

Vid insatsen uttalades det ett nödläge för två brandmän som befann sig 

mellan byggnad B och E. Då branden spred sig till byggnad B blev det en 
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omfattande rökutveckling. Detta medförde att fordon som placerats mellan 

byggnad B och byggnad E riskerade att förstöras i branden. 

Höganäs som hade placerat ett av sina fordon mellan byggnaderna fattade 

beslut om att rädda fordonet. Personal som för dagen inte hade 

arbetsledande funktion fattade detta beslut utan att gå i en normal 

beslutsordning. Det innebar bland annat att riskbedömning uteblev och att 

ledningsorganisationen inte blev informerad om den pågående insatsen för 

att rädda ett fordon.  

På väg mot fordonet tilltog röken och den brandman som fått i uppgift att 

flytta fordonet, beslutade sig för att inte köra ut fordonet i den tilltagande 

röken. På väg tillbaka träffade brandmannen på ytterligare en brandman 

och de började gå österut mellan byggnad B och C för att ta sig bort från 

röken.  I den rökfyllda miljön hamnade de innanför pallarna som stod vid 

byggnaden och fick svårt att lokalisera sig. Efter en kontroll på manometern 

insåg den ena brandmannen att han bara hade 20 bar luft kvar.11 Reserven 

dras när det finns cirka 60 bar kvar i flaskan. Nödläge meddelades därefter 

av den andre brandmannen via radio (rökdykarkanal 1). Det framgick aldrig 

vem eller var nödläget gällde.  

Detta gjorde att man på andra håll i insatsen trodde att det var andra 

brandmän som uttalade nödläget och att de till exempel begett sig in i 

byggnader trots att de fått order om att inte gå in.  

Ett litet tag efter det uttalade nödläget, uppskattningsvis cirka 30 sekunder, 

släppte röken så pass att brandmännen själva kunde se vart de befann sig 

och kunde ta sig ut i gången mellan byggnaderna och bort från röken. I 

samband med detta så meddelade brandmännen över radio att nödläget 

upphävdes. Detta uppfattades av några, medan andra inte uppfattade 

meddelandet. 

Räddningsledare och skadeplatschef fick inte information om nödläget 

förrän i ett senare skede. 

7.4 Diskussion 
Hur påverkar det att en person som är räddningschef i en kommun åker 

som nivå 2 befäl? Är det över huvud taget lämpligt? Det har visat sig i bland 

annat Jönköping att det skapar osäkerheter i vem det är som leder insatsen.  

Vad blir den juridiska konsekvensen om en räddningschef åker som nivå 2 

befäl i egen kommun? När VBI kommer ut på plats vem är det då som har 

samordningsansvaret för arbetsmiljön? 

                                            
11

 När en arbetsinsats påbörjas bör trycket i tryckluftapparatens gasflaskor inte 
understiga det högsta tillåtna fyllningstrycket med mer än 20 % enligt AFS 2007:7. 
Detta motsvarar 240 bar.  
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Räddningschef i beredskap kom ut på plats för att bilda sig en uppfattning 

om läget utan att ta över insatsen, men gav ändå uppgifter till stabsnivå 1. 

Hur ser man till att det fortfarande är tydligt vem som leder insatsen?  

Vilken är RCB´s huvudsakliga uppgift vid en större händelse? 

Har de personer som åker som befäl i Skåne nordväst (samtliga 

befälsnivåer) tillräcklig kompetens för den operativa ledningen? 

Har befäl tillräcklig kunskap för att klara av att hantera arbetsmiljöansvaret 

ute på plats? 

Vem har samordningsansvaret för arbetsmiljön? 

Hur ser man på stabsbrandmästarens funktion vid en insats inom Skåne 

nordväst? 

Vilken är stabsnivå 1´s huvudsakliga uppgift och vem skall stabsnivå 1 

kommunicera med? Vilken utbildningsnivå sätts på stabsnivå 1? 

Ska stabsnivå 1 larmas ut per automatik vid nivå 3 larm? 

Borde ett informationsbefäl kallats ut för att hantera media och dessutom 

se till att ha presskonferenser? Vem kan kallas in som informationsbefäl? 

Borde det utsetts ett arbetsmiljöbefäl? 

Hur säkerställer man att alla gemensamma instruktioner och rutiner i 

Skåne nordväst blir implementerade? 

Bör en person som begärt att bli avlöst sättas in på en annan 

ledningsfunktion, oavsett om det är ett lugnare läge? Hur länge efter att en 

funktion har blivit avlöst bör personen stanna kvar på platsen? Risk för 

förvirring över hur ledningsstrukturen ser ut. 

Om det kommer personal förbi olycksplatsen för att se om det behövs hjälp, 

var bör i så fall dessa uppehålla sig för att inte öka förvirringen över 

organisationen? Ska personal överhuvudtaget köra förbi? Bör det i så fall 

ske i samråd med stabsbrandmästare och räddningsledare? 

8. Slutsatser 
För att få till en bra och väl fungerande operativ ledning vid en större insats 

så måste rutinerna finnas med även vid den lilla insatsen. Finns inte tänket 

med vid den lilla olyckan kommer det aldrig att fungera vid den stora 

insatsen. Även vid mindre insatser behöver befäl skapa en tydlig 

ledningsstruktur som bland annat kan omfatta brytpunkt, halvhalt, 

ledningsplats, zonindelning, sektorer och skyddsnivå.  

De rutiner och instruktioner som tas fram för Skåne nordväst måste 

implementeras i respektive kommun så att all personal, oberoende av 
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vilken räddningstjänst de tillhör, vet vad som gäller vid en insats. Vid denna 

insats har mycket av det som står i det gemensamt framtagna 

samverkansdokumentet aldrig genomförts. 

Förutom en tydlig struktur krävs det även en tydlig taktisk inriktning på de 

räddningstjänstinsatser som genomförs. Finns det ingen i ledningsfunktion 

som planerar och är tydlig vid kommunikationen till de styrkor/sektorer 

som ska arbeta vid insatsen om vilken taktisk inriktning som gäller, är det 

risk att de insatser som genomförs kommer att motverka varandra. Det kan 

i sin tur leda till att egen personal skadas allvarligt eller till och med 

omkommer.  

Det gäller att utse en ledningsplats i ett tidigt skede, men det gäller även att 

fundera över vindriktning, spridningsrisk etcetera så att ledningsplatsen, så 

långt som möjligt, inte behöver flyttas under insatsens gång. I detta fall 

utsågs ingen formell ledningsplats och det ledningsfordon som blev den 

inofficiella ledningsplatsen placerades i vindriktningen. Detta ledde till att 

ledningsplatsen fick flyttas fyra gånger under insatsen.  

Delvis på grund av avsaknaden av tydligt utsedd och uttalad ledningsplats 

blev det endast sporadisk samverkan mellan räddningstjänst, polis och 

ambulans. Vid en sådan här omfattande insats måste samverkan fungera så 

att alla blåljusmyndigheter har samma bild av händelsen. Det är också 

viktigt med samverkan för att få till en avspärrning kring brandplatsen för 

att räddningsledningen ska ha kontroll över vilka som befinner sig i den 

heta zonen. Vid insatsen upprättades inga avspärrningar. 

Felaktiga kommunikationsvägar ledde fram till att skadeplatschefen blev 

överbelastad, se Bilaga 3. 

Det är viktigt att arbeta med arbetsmiljön på skadeplatsen. I detta arbete 

ingår det att genomföra återkommande riskbedömningar. Vid alla insatser 

bör det funderas över vilka risker som egen personal utsätter sig för, innan 

befäl med arbetsledaransvar beslutar om till exempel invändig rökdykning. 

Alla befälsnivåer måste vara väl övade och utbildade på att genomföra 

riskbedömningar vid en insats. Vid insatsen på Steglinge gård genomfördes 

inte riskbedömningar kontinuerligt, vilket ledde till att det inträffade tre 

tillbud och ett nödläge.  

Det måste tydligt framgå vilken roll räddningschef i beredskap (RCB) har 

ute på plats vid en insats. Det måste också vara klarlagt vilka mandat RCB 

har då han/hon genomför ett platsbesök utan att ta över som 

räddningsledare. Utredningen visar tydligt att RCB som kommer ut till 

olycksplatsen för att genomföra ett platsbesök, inte ska börja ge order åt de 

som befinner sig på olycksplatsen. Detta skapar förvirring över vem det är 

som leder insatsen. Bedömer RCB att det behövs, bör han eller hon i så fall 

istället ta över räddningsledarskapet.  
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RCB´s primära uppgift är den strategiska ledningen, det vill säga att 

säkerställa att det finns tillräckliga resurser och beredskap för att kunna 

hantera andra larm under pågående insats. Vid denna insats begär 

stabsbrandmästaren in RCB till HALS. RCB beslutar sig för att först åka 

förbi skadeplatsen, vilket leder till att det dröjer två timmar innan RCB 

ansluter till stabsbrandmästaren. 

Det måste tydliggöras till de samverkande kommunerna i Skåne nordväst 

vilka mandat stabsbrandmästaren har samt vilka arbetsuppgifter som 

åligger stabsbrandmästaren respektive räddningsledaren vid en insats. 

Efter genomförd utredning framgår det att bilden över vilka 

stabsbrandmästarens uppgifter är, inte är känd i alla 

samverkanskommuner i Skåne nordväst. 

Det är viktigt att den kommunikationsplan som finns följs och att 

kommunikationen är tydlig om vem man är och vem man vill ha kontakt 

med, samt att alla samtal som förs, oavsett om det är över radio eller telefon 

är tydlig och fokuserar på det som ska framföras. 

Efter genomförd utredning har det framkommit att 1180 inte uppfyller de 

funktioner som krävs av ett bra ledningsfordon. 

Att använda sig av de rutiner som finns för att bygga upp en strukturerad 

organisation vid den lilla olyckan är en del. Utöver detta behövs det fler 

övningar för ledningsnivåerna. Övningar som hålls kontinuerligt, så att de 

lärdomar som dras vid en övning inte faller i glömska till nästa tillfälle. 

Målet med de övningar som genomförs för de olika ledningsnivåerna, måste 

vara att stärka befäl i sina olika ledningsnivåer. Ett exempel på övning är att 

hålla effektiva ledningsmöten, där det bland annat skall ingå att skapa 

gemensamma lägesbilder för samverkande myndigheter. 

Den genomförda utredningen visar också att det är viktigt att ha en rutin 

för när kommunen skall informeras om ett larm. Här skall det framgå vem i 

kommunen som skall informeras samt vilken funktion inom 

räddningstjänsten som har till uppgift att informera. Vid Steglingebranden 

dröjde det till halvtre på eftermiddagen innan Höganäs kommuns 

beredskapssamordnare fick information om branden från 

räddningstjänsten. 

  



BILAGA 1 

Översiktsbild – Steglingegården 
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Tidslinje över viktiga händelser 
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BILAGA 3 

KOMMUNIKATIONSVÄGAR 
 
 
 

 
 
Observera att HALS är samma funktion som stabsbrandmästare.  



 

 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST 
 
KOMMUNER I SAMVERKAN 
 
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 

Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. 
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HANDLINGSPLAN 

Vid ett möte den 28 september 2012 har utredningen av insatsen vid Steglingebranden presenterats för räddningschefsgruppen i Skåne nordväst. Vid mötet diskuterades vilka 
kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan vara aktuella. Åtgärderna redovisas nedan i punktform. De föreslagna rekommendationerna bör tas upp på kommande 
räddningschefsmöte för att fatta beslut om lämpliga åtgärder. Det bör även beslutas om vem som ska vara ansvarig för att de olika åtgärderna genomförs och när åtgärderna skall 
vara genomförda.  
 
 

Rekommendation Åtgärd Kommentarer Ansvarig Tidplan 

Klarlägg RCB´s funktion vid insats.     

Utred problematiken med att 
räddningschefen i kommunen inte är 
högst befäl på plats. 

    

Skapa en funktionell ledningsplats för 
räddningsledaren. 

    

Förbättra implementeringen av rutiner 
och instruktioner i Skåne nordväst. 

    

Inför gemensamt kamratstöd för VBI 
och RCB. 

    

Klarlägg rutiner för inkallning av 
informationsbefäl. 

    

Klarlägg arbetsmiljöansvaret för olika 
befälsnivåer. 

    

Klarlägg stabsbrandmästarens rutiner 
vid hög arbetsbelastning.  
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Rekommendation Åtgärd Kommentarer Ansvarig Tidplan 

Informera alla samverkande 
räddningstjänster om vilka uppgifter 
stabsbrandmästaren har. 

    

Utbilda alla befäl i samverkan på 
ledningsplats (Ledning på skadeplats). 

    

Utbildning i radiodisciplin.     

Se över kriterier för utlarmning av 
stabsnivå 1. 

    

Ta fram rutiner för icke tjänstgörande 
personal som kommer till skadeplats. 

    

Övning i stor skadeplats för samtliga 
befäl. 

    

Utbildning i taktiska inriktningar vid 
bränder. 

    

 

  




