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Inledning     

Anledning till undersökningen 

Gästrike Räddningstjänst har av Räddningstjänsten södra Hälsingland fått i uppdrag att utföra 
en olycksutredning av branden i ett flerfamiljshus vid Öjollasbacken i Edsbyn den 28 april 
2012. Uppdraget tilldelades utredaren 2012-05-10.  

Slutresultatet ska överlämnas i form av en skriftlig rapport, samt genom ett muntligt föredrag 
senast 2012-09-15 till räddningschefen för Räddningstjänsten södra Hälsingland. Utredningen 
blev färdigställd 2012-09-10. 

Mål med undersökningen 

Denna undersökning är begränsad till att omfatta följande enligt Räddningstjänsten södra 
Hälsinglands uppsatta mål med undersökningen:  

1. Resultatet skall motsvara kravet på olycksundersökning enligt lagen om skydd mot 
olyckor. 

2. Rapporten skall ge svar på orsaken till den stora brandspridningen utifrån 
ursprungsläget som var lägenhetsbrand. 

3. Vidare skall rapporten fungera för erfarenhetsåterföring av delar i insatsens 
genomförande som bör utvecklas och eller spridas som goda exempel. Erfarenheterna 
från insatsens genomförande kan delas upp i tre nivåer Organisation, Individ och 
Teknik/Metod. Beträffande individnivån ligger intresset främst i generella insatser 
kring kompetensutveckling. 

Metod 

Utredningen har genomsyrats av ett MTO perspektiv, det vill säga att människa, teknik och 
organisation har haft en framträdande roll genom hela utredningen. För kunna dra slutsatser 
baserat på fakta, har intervjuer gjorts med de flesta medverkande vid räddningsinsatsen.  
Vid delar av utredningen har STEP-modellen använts för underlätta att hitta problem-
ställningar inom ett visst tidsområde.  

Utförare av undersökning 

Utredningen har utförts av Per Ringqvist som är anställd vid följande arbetsplatser:  
 
 Gästrike Räddningstjänst  

Analysansvarig, insatsledare och brand- och olycksutredare  
 MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

Utredare och samordnare för olycksutredningar inom Gävleborgs län  
 Polismyndigheten i Gävleborgs län  

Brandutredare vid tekniska roteln 
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Beskrivning av händelsen 

Den 28 april 2012 klockan 03.09.12 inkom ett 112 samtal till SOS Alarm om att det brann i 
en lägenhet vid Smedsstigen i Edsbyn. Det visade sig senare att det brann i en lägenhet på 
Öjollasbacken som ligger intill Smedsstigen, men att den larmande personen bodde på 
Smedsstigen, varför larmet initialt kom att få adressen Smedsstigen. 
 
Då räddningstjänsten kom fram till platsen var det fullt utvecklad brand i en lägenhet på det 
översta våningsplanet på Öjollasbacken. Hemtjänsten som var först på platsen hade strax 
innan tagit ut en svårt brännskadad kvinna (lägenhetsinnehavaren) från den brinnande 
lägenheten.  
Ca 10 minuter efter räddningstjänstens framkomst hade branden även spridit sig upp till 
fastighetens takkonstruktion, och ganska omgående så var hela taket på den ca 70 meter långa 
byggnaden helt övertänd. 
Räddningsinsatsen inriktades initialt på livräddning för att därefter  få ut alla människor som 
fanns i sina lägenheter, samtidigt som branden inte skulle sprida sig vidare till en 
industribyggnad och  de närliggande lägenheterna på Smedsstigen. 
  
Ett 20-tal brandmän från stationerna Edsbyn, Alfta och Bollnäs som alla tillhör 
Räddningstjänsten södra Hälsingland arbetade med släckningsarbetet fram till kl 10.00 på den 
påföljande förmiddagen, då räddningsinsatsen avslutades. 
Skaderesultatet var då en avbränd vind, en helt utbränd tredje våning samt svåra rök- och 
vattenskador på övriga delar av byggnaden.   
 

 
Bild 1. Bilden visar fastigheten efter att släckningsarbetet är avslutat. 
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Byggnadsbeskrivning 

 
Bild 2.  Bilderna visar fastighetens utseende från originalritningar.  
 
 
Den berörda fastigheten var belägen på Öjollasbacken  och  i de centrala delarna av 
Edsbyn. Fastigheten var uppförd i suterräng under 1970-talet och byggd i betong.  
Den hade sammanlagt 28 lägenheter fördelat på tre våningsplan inklusive källarutrymmen.  
Fastigheten var ca 70 meter lång och ca 15 meter bred. Se bild 2 och 3. 
 

 
Bild 3. Bilden visar fastighetens placering i orten Edsbyn. 
 
 

Edsbyn 
Industrier 

Smeds-
stigen 

Öjollas-
backen  
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Takkonstruktion 

 

 
Bild 4. Bilden visar en ”sketch upp” modell av takkonstruktionens regelverk. 
 
 
Taket till fastigheten på Öjollasbacken var uppfört i form av så kallat pulpettak, vilket innebar 
att det var ett platt tak med en svag lutning för vattenavrinning.  
Ytskiktet bestod av tjärpapp på ovansidan och eternitplattor under träpanel på sidorna. 
Den bärande takkonstruktionen var uppförd helt i trä och vilade på en helgjuten betongplatta. 
Se bild 4. 
 
Taket hade en integrerad konstruktion som medförde att det även stack ut över balkongerna 
på den västra sidan av fastigheten. Det innebar att taket över balkongerna inte hade någon 
egen bärande konstruktion utan hängde i byggnadens takkonstruktion.  
Balkongtaket var också byggd helt i trä och fäst endast med spik i den befintliga 
takkonstruktionen. Se bild 5 och 6. 
I övergången mellan byggnadstaket och balkongtaket fanns avluftning till vindsutrymmet.  
Ovanför den platsen var också fastighetstakets högsta punkt. Taket sluttade därifrån ner mot 
entrédörrarna på den östra sidan av fastigheten. 
 
 
Takkonstruktionens brandskydd 

Tak- och vindskonstruktionen hade inte några inbyggda avgränsande brandväggar utan hela 
vinden var en öppen yta. Det fanns inte heller någon form av tändskyddande beklädnad, eller 
någon annan typ av inbyggt tekniskt brandskydd. 
Således var hela takkonstruktionen tillgänglig för brandgasernas påverkan. 
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Bild 5. Bilden visar ”sketch upp” modell av balkongtaket och dess upphägning i 
fastighetstaket. 
 
 

 
Bild 6. Bilden visar orginalritningen över balkongtakets upphägning. 

Avluftning för vindsutrymmet 
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Olycksorsaksutredning   

Direkt olycksorsak 

 
Polismyndigheten i Gävleborgs län utförde den 30 april 2012 en teknisk undersökning för att 
försöka klarlägga brandorsaken. Den tekniska undersökningen utfördes av Kriminaltekniker 
Tomas Danehorn och Brandinspektör Per Ringqvist. 
 

 
Bild 7. Bilden visar den lägenhet där branden startade. 
 
 
Efter utförd undersökning kan det med hjälp av brandskadorna i fastigheten samt 
vittnesuppgifter, fastställas att branden startat i lägenheten . 
Lägenheten är belägen på det övre planet i fastighetens norra del. Se bild 7. 
 
Den berörda lägenheten bestod av två rum och kök och var i det närmaste helt utbränd.  
Det var endast i badrummet, sovrummet och delar av hallen som det fanns lite av inredningen 
kvar. Se bild 8. 
Det kan dock fastställas att branden startat i lägenhetens kök eller vardagsrum. 
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Bild 8. Bilden visar den lägenhet där branden startade. 
 
 
 
På grund av de kraftiga brandskadorna i kök och vardagsrum går det inte med säkerhet att 
fastställa var i det utrymme branden startade. 
I vardagsrummet fanns rester efter en hörnsoffa eller två soffor i vinkel. Den soffa, eller del 
av soffa, som stod placerad mitt i rummet, var näst intill helt bortbränd medans det fanns lite 
av övrig soffan och bordet kvar.   
Med tanke på brandbilden och lägenhetsinnehavarens brännskador, talar det dock för att 
branden startade i soffan i vardagsrummet. Se bild 8 och 9. 
 
Det går inte heller att fastställa orsaken till branden. Rester efter levande ljus och cigaretter 
hittades i brandresterna i vardagsrummet vilket öppnar för att det kan vara en möjlig orsak till 
brandstart. 
 
 
 
 
 
 
 

Trolig primär brandplats 

Entrédörr 



 

 

Sida 10(23) 

 
 
 
 
 
 
 

3900,0 mm x 1733,3 mm

1100,0 mm x 2000,0 mm

2600,0 mm x 1500,0 mm

 
 

            Bild 9. Bilden visar en schematisk skiss över lägenheten Öjollasbacken  
 
 
 

Bakomliggande olycksorsak 

Den bakomliggande orsaken till att den här branden kunde starta är okänt. En möjlig 
bakomliggande orsak kan vara att  varit inblandad.  
Rester efter  hittades vid den troliga primära brandplatsen samtidigt som 
vittnesuppgifter har angett att det funnits ett  hos 
lägenhetsinnehavaren. 
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Olycksförloppsutredning   

 

Olycksförlopp  

Branden har startat i lägenheten på Öjollasbacken . Var den exakt har startat går inte med 
säkerhet att fastställa men i viss mån talar det för att den startat i angränsning till en soffa i 
vardagsrummet. Lägenhetsinnehavaren har troligen befunnit sig vid den platsen, men har på 
något sätt lyckat ta sig till hallen, där hon hittades av hemtjänstens personal i direkt anslutning 
till lägenhetsdörren. 
 
Efter att branden utvecklats har de varma rökgaserna från branden sökt sig till vindsutrymmet. 
Till en början har det skett genom lägenhetens balkongdörr, som sannolikt stått på glänt, 
eftersom dörrens spanjolett som hittades i brandresterna, stod i öppet läge. Därefter har 
rökgaserna spridit sig upp till vinden via köks- och vardagsrumsfönstren som gått sönder av 
hettan från branden. 
 
Efter hand som branden pågått har det samlats mer varma rökgaser i vindsutrymmet, och när 
temperaturen blivit tillräckligt hög, har brandgaserna antänts. I och med att vindsutrymmet 
varit osektionerat har brandgaserna antänt hela vindsutrymmet i ett och samma ögonblick. 
 
Då vindens högst belägna plats är mot balkongsidan, och tillika är den plats där balkongtaket 
är upphängd i takkonstruktionen, så innebär det att det blir en enorm påfrestning på den delen 
av taket när vindutrymmet övertänts. 
Det innebär i sin tur att samtliga infästningar i överkant brinner av eller försvagas markant 
och balkongtaket rasar ner mot lägenhetsfönstren och slår sönder dem. Se bild 10. 
 

 
Bild 10. Bilden visar var balkongtakets bärande konstruktion brunnit sönder och hur det fått 
taket att falla ned och svinga in i lägenhetens fönster. 
 
 

Takkonstruktionens svaga punkt 
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Eftersom balkongtaket också brinner i det skedet, så tar det med sig branden in i samtliga 
lägenheter på det övre våningsplanet. Se bild 11. 
Då hela vindskonstruktionen samt samtliga elva lägenheter på det övre planet står i brand, blir 
det ett mycket kraftigt gnistregn som stiger upp i skyn och följer med i vinden. 
Då vinden låg mot Edsbyn Industriers (EIA) lokaler ansågs spridningsrisken stor mot dessa 
tjärpappstäckta tak. Brandspridning uteblev dock även om rökspridningen till 
industrilokalerna blev förhållandevis kraftig. 
Det förekom ingen brandspridning mellan lägenheterna på våning tre. Inte heller till 
lägenheterna nedanför våning tre, eller till den närliggande fastigheten på Smedsstigen. 
 

 
Bild 11. Bilden visar en ”sketch upp” modell av balkongens takras. 
 

 

Väder 

På morgonen den 28 april 2012, när branden startade och under hela brandförloppet, var det 
klart väder och nederbördsfritt. 
Tabellen nedan anger det aktuella väderförhållandet i orten Edsbyn under det berörda dygnet. 
 

Tid Temp Vindriktning Vindhastighet Byvind Nederbörd 

03.00 7,6 235 1,8 3,9 0 

04.00 7,6 244 1,9 4,2 0 

05.00 7,4 225 2,7 6,7 0 

06.00 7,2 228 2,7 6,3 0 

07.00 7,2 225 1,8 7,0 0 

08.00 7,8 223 2,5 6,3 0 

09.00 9,0 230 4,3 9,7 0 

10.00 10,0 223 4,8 10,3 0 
Källa: SMHI 
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Insatsutredning     

Händelseförlopp 

Den 28 april 2012 klockan 03.09.12 inkom ett 112 samtal till SOS Alarm om att det brann i 
en lägenhet vid Smedsstigen i Edsbyn. Det visar sig senare att det brann i en lägenhet på 
Öjollasbacken som ligger intill Smedsstigen, men att den larmande personen bodde på 
Smedsstigen varför larmet initialt kom att få adressen Smedsstigen. 
Initialt larmades enligt larmplan Edsbyns deltidskår (X350) och Alftas deltiskår (X360) samt 
insatsledare från Bollnäs (X300). 
 

 
Bild 12. Bilden visar hur det såg ut strax efter räddningstjänstens framkomst. 
 
Vid Räddningstjänstens framkomst klockan ca 03.19 beordrade styrkeledaren i Edsbyn 
livräddning som initial uppgift och att rökdykarna skulle gå in i lägenheten .  
När rökdykarna kommer upp till det berörda våningsplanet möts de av två personer från 
hemtjänsten som ligger på golvet utanför entrédörren till lägenheten. 
Rökdykarna tror då att det finns fler personer kvar i lägenheten och går därför förbi 
hemtjänsten och den skadade kvinnan med orden att ”de själv får bära ner henne till den 
väntande ambulansen”.  
Hemtjänsten utför detta (om än med stort besvär) och rökdykarna tränger in i den nu kraftigt 
brandpåverkade lägenheten. Rökdykarledaren blir då tvungen att sätta på sig masken eftersom 
hela området utanför lägenheten är rökigt. Detta får i sin tur följden att han tappar 
radiokontakten med de två rökdykarna som är inne i lägenheten, då hans ansiktsmask inte är 
utrustad med radio. Rökdykarledaren anser då att det känns farligt och tar sig därför själv in 
till rökdykarna för att stötta dessa inne i lägenheten. Rökdykarna saknade rutin och var 
nyligen anställda. 
Rökdykargruppen genomsöker lägenheten utan att finna någon människa samt påbörjar 
släckning av den brand som pågår i vardagsrummet och i taket utanför balkongfönstren. 
Fönstren hade vid det här läget gått sönder av branden.  
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Under pågående rökdykning fick rökdykarna information om att hela vinden brann och att de 
skulle avbryta rökdykningen. 
Därefter började i stället ett skede med utrymning av samtliga lägenheter i fastigheten. 
Räddningstjänsten fick hjälp med utrymningen av hemtjänsten samt de boende i fastigheten. 
 
Ca klockan 03.55 blir samtliga enheter utan vatten då de inte får upp brandposten som ligger 
ett par hundra meter öster om brandplatsen. Efter ca 15 minuter är det åter vatten på slangarna 
efter att det kommit en motorspruta i vattendraget nedanför Smedstigen samt att de varit till 
brandstationen och fyllt upp tankbilen. Motorsprutans start försenades några minuter på grund 
av ett troligt handhavande fel med en ventil. 
Först när IL kom på plats klockan 04.04 fanns förutsättningar att organisera arbetet och det 
skedde också på ett tydligt sätt. Skadeplatsen delades upp i sektorer där Edsbyn utrymmer 
hela fastigheten samt ordnar säker vattentillförsel. Alfta får uppgift att skydda Smedsstigen 
och Bollnäs får uppgift att skydda Edsbyn Industriers tak då gnistregnet var ganska kraftigt. 
Omkring klockan 04.05 rasar så balkongtaken ned och in i lägenheterna på den översta 
våningen, vilket innebär att hela taket och samtliga elva lägenheter på våning tre brinner. 
Insatsledaren tar då beslutet att ingen får vistas på våning tre på grund av skaderisken och att 
släckning hädanefter sker från utsidan. 
På grund av närheten till lägenheterna på Smedsstigen beordrade insatsledaren utrymning av 
dessa klockan 04.15. Polisen utförde den ordern. En jämförelse med fastighetsägarens 
boendelistor gjordes senare för att kontrollera att alla var ute ur sina lägenheter på både 
Smedsstigen och Öjollasbacken. Ca 04.30 beslutades att strömmen skulle brytas till hela 
området och 08.00 utfördes en presskonferens vid Edsbyns brandstation. Räddningstjänsten 
avslutades klockan 10.00 på förmiddagen. 
 

 
Bild 13. Bilden visar branden som pågår i lägenheterna efter att balkongtaket rasat. 
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Yttre ledning (Skadeplatsledning) 

 
 
Södra Hälsinglands operativa ledningsorganisation styrs av ett dokumentet ”operativ ledning” 
som är utfärdat 2009. Den beskriver i stora drag en organisation som har tre olika lägen. 
Beredskapsläge, Insatsläge och Särskild händelse. 
Det är jourhavande insatsledare som har ansvaret att hantera läget i de två första kategorierna 
medan vid en särskild händelse ska Insatsledare och Befäl i beredskap komma överens om 
vem som bär ansvaret. 
 
 

Organisation 

Den yttre ledningsorganisationen har från 03.19 fram till klockan 04.04 varit organiserad på 
så sätt att styrkeledaren från Edsbyns deltidskår varit räddningsledare och styrt kårerna från 
Edsbyn och Alfta.  
Från klockan 04.04 är det istället insatsledaren från Bollnäs som varit Räddningsledare och 
skadeplatsen har delats in i tre sektorer. Målet med insatsen har varit känd för de allra flesta 
inom skadeplatsen. De flesta vittnar om att samverkan med andra myndigheter och 
organisationer har fungerat mycket väl på skadeplatsen. 
 
 
Övergripande beslut 

Den taktiska grundinriktningen har initialt varit livräddning i form av genomsökning av den 
brinnande lägenheten. Efter att taket övertänts blir den taktiska inriktningen fortfarande 
livräddning, men då istället genom utrymning av samtliga lägenheter. 
När takraset inträffar övergår den taktiska grundinriktningen till att skydda intilliggande 
byggnader från brandspridning. 
 

Slutsats för yttre ledning 

Efter avslutad undersökning framkom det att skadeplatsorganisationen varit tydligt 
organiserad under stora delar av släckningsarbetet, vilket både personal från räddningstjänsten 
och personer från samverkande organisationer vittnat om. 
Det har dock tagit ca 45 minuter innan insatsledaren tagit över insatsen, vilket är alltför lång 
tid. Den tid som ansvaret ska vila på ett deltidsbefäl i en stor räddningsinsats, bör vara 
minimerad till så kort tid som möjligt.  
Detta bör vara uppstyrt via dokumentet ”operativ ledning”. 
Brandens intensiva skede har varit de två första timmarna, därefter har insatsen i det närmaste 
varit statisk på skadeplatsen. Det har gjort att resurserna varit tillräcklig men inte förberedd 
för eventuella omfall. Det hade lösts med att förstärka den yttre ledningen.  
Det finns inte heller några rutiner för att meddela lägesuppföljning till SOS Alarm. Detta har 
varit bristfälligt och borde därför upprättas. 
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Bakre ledning (Systemledning)  

 
 
Åtgärder före insats  

Den 28 april 2012 följer den bakre ledningen (Befäl i beredskap, BIB) på Räddningstjänsten 
södra Hälsingland de aktuella beredskaps- planer/rutiner som är fastställda. Det innebar att 
BIB befann sig i sin bostad i Söderhamn eftersom inga andra larm var aktuella vid tidpunkten 
för detta larm som den här utredningen gäller. 
 
 

 

Åtgärder under insatsen  

Under inledningsskedet på den här insatsen tog BIB telefonkontakt med SOS Alarm och 
insatsledaren för att söka mer information. 
BIB och insatsledaren beslutar tillsammans klockan 03.26 att BIB ska åka till Edsbyns 
brandstation och upprätta en bakre ledning. 
Den bakre ledningen förstärks senare med en person som normalt sätt arbetar som 
heltidsanställd vi Edsbyns brandstation. De två kom att bli insatsens bakre ledning och stod 
för bland annat beställning av bussar, extra resurser, förplägnad och materiel. Den bakre 
ledningen stod också för att beredskapen upprätthölls i övrig regionen. 
En ytterligare uppgift för den bakre ledningen blev att svara på ett krisnummer för Ovanåkers 
kommuns räkning. 
BIB meddelade SOS att det fanns ett speciellt telefonnummer för oroliga att ringa. BIB ville 
också att SOS skulle gå ut med tid för presskonferens, men några sådana informationsvägar 
till media finns i dag inte upprättade. 
 
 
 
Dokumentation under insats 

Under insatsen dokumenterades ingenting vid den bakre ledningen förutom vissa privata 
anteckningar. 
 
 
 
 
Slutsats för bakre ledning  
Efter avslutad undersökning framkom det att den bakre ledningen fungerade som det är tänkt 
att den ska fungera. Att Befäl i beredskap förstärkte den bakre ledningen med en person från 
orten var behövligt. Det gav kortare och snabbare beslutsvägar. 
Även om det har fungerat bra vid den bakre ledningen så bör den ha förstärkts ytterligare, 
speciellt eftersom den bakre ledningen hade ansvar för kommunens krisnummer.  
Den bakre ledningen saknade också en dokumentationsplan, som beskriver hur de ska 
dokumentera insatsen.  
Dokumentationen är en viktig del i insatsen, framförallt för uppföljning men även om det kan 
komma att bli juridiska eller ekonomiska tvister efter en räddningsinsats. 



 

 

Sida 17(23) 

 

Säkerhet på skadeplatsen 

Under utredningen har det framkommit att säkerheten på skadeplatsen inte varit 
tillfredställande. 
Det gäller under den tidiga delen av insatsen, när det rådde en livräddande rökdykarinsats. 
Rökdykning har då skett utan att rökdykarledare har haft vare sig radiokontakt eller visuell 
kontakt med sina rökdykare. Rökdykning har också skett utan att det funnits någon 
rökdykarledare vid baspunkten. 
Detta är förbjudet enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS 1995:1) och kan 
leda till allvarliga skador och dödsfall på räddningspersonal. 
Orsaken till det har varit att rökdykarledaren inte haft någon rökdykarradio i sin ansiktsmask 
utan bara en handenhet. Det har medfört att radiokommunikationen har upphört då 
rökdykarledaren var tvungen att ta på sig sin ansiktsmask när röken blev för besvärlig på 
skadeplatsen.  
Bristen måste ses som en allvarlig säkerhetsbrist och bör utredas närmare för åtgärd. 

Samverkan 

Södra Hälsinglands Räddningstjänstförbund har under insatsen framförallt samverkat med 
följande myndigheter och organisation: 
 
 
Polis 

Polisen var på plats med första patrullen 03.31. De var närvarande vid både skadeplatsen och 
på uppsamlingsplatsen. På skadeplatsen var de räddningsledaren behjälplig samt identifiering 
av de boende och utrymde även Smedsstigen. På uppsamlingsplatsen informerade de från 
skadeplatsen. Samverkan fungerade bra även om de upplever att de behövs mer poliser vid en 
stor insats. 
 
 
Ambulans 

Ambulansen var först på brandplatsen och upplevde det som en kaotisk situation. Sammanlagt 
fanns det fem ambulanser på platsen. De tog hand om den brännskadade kvinnan som 
hemtjänstens personal burit ned. Ytterligare tre personer med rökskador togs omhand av 
ambulanspersonal. Samverkan upplevs ha fungerat bra. 
 
 
Posom 

Posom består av 10-15 personer och larmades ut av SOS Alarm klockan 04.20. Problem med 
utalarmeringen på grund av att det saknades aktuella larmlistor försenade utalarmeringen 
något. 
Posom ordnade uppsamlingsplats med fika och mackor på St Olofsgården i Edsbyn. 
En person från kyrkan i Edsbyn hjälpte till på platsen. 
Polisen, försäkringsbolag, fastighetsbolag och kommunledning var på plats för att svara på 
frågor. Räddningstjänsten var inte närvarande vid uppsamlingsplatsen. 
Allt gick lugnt till på uppsamlingsplatsen och polisen stod för informationen från 
skadeplatsen. 
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Kommunledning 

Kommunledningen var representerad från tidig morgon både på skadeplatsen och på 
uppsamlingsplatsen. De upplever att samverkan med samtliga aktörer gått bra men att Posom- 
organisationen borde haft en större bemanning från start. Den civila tryggheten i form av 
bland annat försäkringsbolag, kom igång snabbt och de drabbade fick möjlighet att ta nästa 
steg i sorgearbetet redan tidigt under förmiddagen. 
Kommunen har en krisledningsorganisation som regelbundet utför krisövningar. Dessa 
tenderar tyvärr för ofta till att bli katastrofövningar och kanske inte den här typen av större 
vardagshändelser. 
 
 
Fastighetsbolaget 

AEFAB som det kommunala fastighetsbolaget heter fick vetskap om branden klockan 03.57 
och 05.30 hade de fem personer på plats. AEFAB kontaktade också ett antal försäkringsbolag. 
AEFAB var insatsledaren behjälplig att stämma av med sina boendelistor om samtliga 
personer var utrymda. Representant från AEFAB fanns också vid uppsamlingsplatsen.  
 
 
Miljö och byggkontoret 

En miljöinspektör kallades till platsen vid sjutiden på morgonen för att bedöma miljöriskerna 
med släckvattnet. Bedömningen blev att det inte fanns någon miljörisk och ingen provtagning 
genomfördes därför.  
Att bedöma släckvatten var en ny företelse för miljökontoret och har fått dem att fundera för 
framtiden i dessa frågor. 
 
 
Helsinge Vatten 

Helsinge Vatten har inte varit inblandat i själva räddningsinsatsen men har varit behjälplig i 
att reda ut problemet med att brandposten inte fungerat. 
Helsinge Vatten har regelbundet kontroll av samtliga brandposter inom kommunen. 
Kontrollen sköts av egen personal. 
Den berörda brandposten har kontrollerats i höstas och den har använts av Edsbyn Industri ett 
antal gånger under året. Efter branden utfördes också en kontroll på den aktuella brandposten, 
vilket visade på att brandposten gick trögt men gick att öppna utan större problem. 
Helsinge Vatten använder en annan typ av ”brandpostnyckel” än vad räddningstjänsten 
använder för att öppna brandposterna med. Helsinge Vatten anser att dessa är bättre och att 
man orkar betydligt mer med dessa nycklar.  
 
 
Radio Gävleborg 

Radio Gävleborg skickade en reporter redan klockan 05.00 till Edsbyn för att rapportera om 
händelsen. Ganska snart upptäcker de att de finns ett behov utöver nyhetsrapportering, 
nämligen att föra ut information via radion till anhöriga och boende i Edsbyn. I samarbete 
med Ovanåkers kommun togs det fram ett telefonnummer dit man kunde ringa för att få 
information. Telefonnumret gick direkt in i räddningstjänstens bakre ledning. 
Radio Gävleborg refererade i både nyhetssändningar och extra sändningar under hela dagen 
från Edsbyn.  
Ett bra samarbete med Insatsledaren på brandplatsen gjorde att det fungerade mycket bra. 
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Slutsats för räddningsinsatsen 
Branden på Öjollasbacken i Edsbyn har varit en stor och komplicerad insats för 
Räddningstjänsten södra Hälsingland. Det gäller i synnerhet för deltidskåren i Edsbyn som var 
först på platsen och klart underlägsen branden och dess förlopp. 
 
Att utalarmeringen initialt kom att få adressen Smedsstigen, försenade inte räddningsinsatsen 
på något sätt mer än att stegbilen inte kom till brandplatsen i det tidiga skedet. Med tanke på 
att insatsen till en början kom att handla om livräddning, så innebar den förseningen inte 
något för räddningsinsatsens utgång. 
Att brandposten inte fungerat är ju olyckligt, och framförallt frustrerande för de drabbade och 
brandpersonalen, men det har inte heller påverkat slutresultatet.  
Prover efteråt av Helsinge Vatten visar på att brandposten fungerade, men gick trögt. De 
framkom också att den nyckel räddningstjänsten har för att öppna brandposter med, varit för 
”grund” för den typen av brandpost. Det innebar att den ville ”tagga över”. Helsinge Vatten 
använder själv en annan typ av nyckel när de hanterar den här typen av brandposter. 
Det är viktigt för framtiden att reda ut problematiken med dessa brandpostnycklar. 
 
Det som däremot har påverkat slutresultatet är byggnadskonstruktionen, vilken har medfört att 
onödigt många människor har befunnit sig i livsfara och onödigt många lägenheter blivit 
förstörda. Brandförloppet blev så snabbt att räddningstjänsten inte skulle kunnat minska 
skaderesultatet oavsett åtgärd. 
 
När det gäller organisationen på skadeplatsen så har det framkommit under utredningen att det 
är ett normalt förfarande att insatsledaren avvaktar, i väntan på att deltidskåren kommit fram 
till olycksplatsen, innan han agerar. Ett sådant arbetssätt gör att skadeplatsledningen försenas i 
det så viktiga initialskedet av en stor olycka. Vissa kommunikationssvårigheter fanns också i 
initialskedet. Det påvisar bara vikten att vara extra tydlig när man pratar med varandra i 
kaotiska situationer. 
Annars är bedömningen att skadeplatsen varit bra organiserad. Även radiosambandet på 
skadeplatsen förefaller ha fungerat tillfredställande, förutom att det finns för få rakelstationer 
för att göra sambandet optimalt. Vid rökdykning däremot har det saknats radio i 
rökdykarledarmasken. Det innebar att rökdykarledaren gick in till rökdykarna och rökdykning 
pågick då utan rökdykarledare. Det är en allvarlig säkerhetsbrist och måste åtgärdas. 
Att det har funnits en uppsamlingsplats vid St Olofsgården, där också Posom befunnit sig, har 
underlättat för de drabbade, speciellt då det också varit representanter från de flesta 
organisationer och myndigheter från samhället närvarande. Tyvärr saknades representant från 
Räddningstjänsten, som normalt sätt har en given och viktig uppgift på en sådan plats. 
 
Räddningstjänsten södra Hälsingland, Ovanåkers kommun och Radio Gävleborg har haft ett 
väl fungerande samarbete med att få ut information till boende i Edsbyn.  
Däremot bör den interna kommunikationen förbättras. Den yttre och inre ledningen borde haft 
en bättre kommunikation med SOS-Alarm. Det är viktigt för att alla blåljusmyndigheter ska få 
tillgång till samma information samt för svarande till oroliga människor som ringer 112. 
 
Dessutom var dokumentationen av insatsen bristfällig vid den yttre och inre ledningen, det 
innebär att uppföljningsarbetet försvåras. 
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Sammanfattning   

Branden i flerbostadshuset på Öjollasbacken i Edsbyn satte inte bara Räddningstjänsten södra 
Hälsingland på hårda prov, utan hela den samlade krishanteringen inom Ovanåkers kommun 
fick spänna bågen för att möta de prov som samhället utsattes för. 
Efter den här typen av händelser inser man ganska snabbt att en större brand inte bara är en 
uppgift för räddningstjänsten i kommunen, utan att det krävs en samordnad insats av alla 
samhällets krishanteringsorgan. 
 
Efter utförd undersökning talar det sammantaget för att Räddningstjänsten södra Hälsingland, 
tillsammans med samhällets övriga samarbetsaktörer, löst uppgiften med ett godtagbart 
resultat. Bedömningen är att räddningstjänsten har tagit sitt ansvar och initialt arbetat aktivt 
med livräddning och brandbekämpning, samtidigt som det skett ett parallellt arbete med att 
samordna övriga samhällsinsatser. Det finns ingenting som räddningstjänsten kunnat gjort 
annorlunda i släckningsarbetet för att minska skadorna, utan skaderesultatet bottnar helt och 
hållet i den byggnadskonstruktion som fanns i fastigheten. 
 
Men de som verkligen har utfört en heroisk insats, är hemtjänstens personal, då de med all 
sannolikhet har räddat livet på den kvinna som bodde i lägenheten där branden startade.  
De har troligen också, tillsammans med andra boende i fastigheten, räddat livet på flera 
personer i fastigheten, då de snabbt hjälpte till att väcka och få ut personer från den tredje 
våningen. 
 
Även om bedömningen för Räddningstjänsten södra Hälsingland är godkänt, så finns det dock 
en del brister som är viktig att fördjupa sig i, eftersom att lära och genomföra förbättringar 
baserat på erfarenheter från olyckor och räddningsinsatser är en viktig del i ett modernt 
säkerhetsarbete. 
 
Ledningen på skadeplatsen har fungerat i den meningen att man löst uppgiften, men att det 
inte är rimligt att lägga ansvaret på en deltidsstyrkeledare under så lång tid som det gjordes. 
Räddningstjänsten måste ha en organisation som är så pass flexibel att den på kort tid kan 
växla mellan normal beredskap och en stor händelse gällande skadeplatsledning. 
 
Samverkan förefaller ha fungerat mycket väl, både när det gäller samverkan i blåljus-
organisationerna och andra organisationer, vilket de flesta vittnar om. 
Att fått ut information till allmänheten har varit ett prioriterat och föredömligt arbete. 
Trots det så har det förekommit en hel del smutskastning i de sociala medierna. Utredningen 
visar dock att dessa i stort saknar grund och bygger på okunskap. 
 
Avslutningsvis kan det bara konstateras att personskadorna ”endast” stannade med en svårt 
brännskadad och tre lätt rökskadade personer och detta får ses som mycket lyckosamt. 
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Rekommendationer   

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

 

 Ovanåkers kommun rekommenderas att utföra regelbundna krisövningar. 
De är viktigt att samtliga samhällets krishanteringsorgan samövar sina enheter för att 
stå väl förberedd inför oönskade händelser som denna. Inte bara katastrofövningar 
utan även den här typen av större vardagshändelser. 

 

 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB 

 

 AEFAB rekommenderas att utföra brandskyddande förbättring på alla sina fastigheter 
som har den här typen av tak- och vindskonstruktion. AEFAB har som fastighetsägare 
skyldighet att upprätthålla en god säkerhet för sina byggnader.  
Samtidigt har kommunerna i södra hälsingland i sitt handlingsprogram enligt LSO 
beslutat att en ”Eventuell brand få endast i ringa omfaning drabba annan. 
Brandspridning till annan fastighetsägare och/eller hyresgäst efter att räddningsinsats 
påbörjats skall ej ske”. 

 
 

Räddningstjänsten södra Hälsingland 

 

 Måste se över sambandsproblematiken i rökdykarutrustningen på Edsbyns deltidskår. 
Ska rökdykning fortgå måste problemet åtgärdas. Det innebär åtgärder i både 
utrustning och utbildning i rökdykarföreskrifterna. 

 
 Rekommenderas att tillsammans med berörd kommuns fastighetsbolag inventera 

övriga delar av räddningsförbundets täckningsområde, gällande den här typen av 
byggnadskonstruktion. 
Eftersom den här byggnadskonstruktionen har visat sig vara en stor säkerhetsrisk bör 
detta arbete ha hög prioritet. 
 

 Rekommenderas att se över sina operativa rutiner beträffande skadeplatsledning och 
systemledning. 
Räddningstjänsten måste ha en organisation som är så pass flexibel att den på kort tid 
kan växla mellan normal beredskap och en stor händelse. Det innebär bland annat 
anpassade larmplaner och att oftare arbeta med förstärkt skadeplatsledning och 
systemledning. 
 

 Rekommenderas att utbilda sina medarbetare i kommunikation på skadeplats. 
För att nå ett optimalt resultat i en räddningsinsats innebär det att man måste förstå 
hur man ska kommunicera med drabbade, skadade, anhöriga och samverkande 
enheter. 
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 Rekommenderas att skapa rutiner för deltagande vid uppsamlingsplatser vid större 

händelser.  
Att räddningstjänsten saknades vid uppsamlingsplatsen kan ha medfört att onödig 
ryktesspridning kom igång i samhället. 

 
 Rekommenderas att använda SOS-Alarm mer frekvent för återrapportering.  

Att nyttja SOS-Alarm för återrapportering har många fördelar. Samtliga enheter på 
den berörda ”Rapskanalen” får ta del av informationen samtidigt som SOS har en 
klar bild om vad som sker på olycksplatsen, vilket är viktigt för att på ett korrekt sätt 
bemöta oroliga 112 samtal. Dessutom blir det loggade tider vilket är viktigt ur ett 
uppföljningsperspektiv. 

 
 Rekommenderas att upprätta en dokumentationsplan för större räddningsinsatser. 

Dokumentationen är en viktig del i insatsen, framförallt för uppföljning men även om 
det kan komma att bli juridiska eller ekonomiska tvister efter en räddningsinsats. 

 
 Rekommenderas att tillsammans med Hälsinge Vatten åtgärda problemet med 

brandpostnycklar. 
Ett samlat tag med brandposter och brandpostnycklar inom räddningsförbundets hela 
täckningsområde vore att föredra. 

Bilagor 

1. STEP-Utredning 
2. SOS händelserapport 
3. Räddningstjänstens insatsrapport 
4. Fastighetsritningar 

 

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

- Södra Hälsinglands Räddningstjänstförbund  
- MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) 

 
 
 
Gävle 2012-09-10 
 
 
Ansvarig utredare:   Granskad av: 
 
 
 
Per Ringqvist    Tommy Törling 
Brandinspektör/olycksutredare  Räddningschef 
026-179654    026-179666 
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Stepanalys

2012‐04‐28
Brand i flerbostadshus

Öjollasbacken  och   i Edsbyn

2012-09-10
Per Ringqvist



Edsbyn 
X350

Alfta
X360

03.09.12
Larm inkommer  SOS 
Smedstigen Edsbyn

Bollnäs 
X300

Insatsledare
3080

03.19  7010,
7040 framme

03.14.38 
BIB larmas

03.00 04.00

03.11.28 
X350 larmas

03.15 
Larmas

BIB 
6080

Polis 
0000

Ambulans 
9350

03.12.59 
IL larmas

03.58
IL framme

03.11.30
X360 larmas

04.04.25
IL blir RL

03.30
7110 framme

05.00

Ambulans 
9310

03.34
9310 framme

03.31
Framme

Posom
04.20.24
Posom startas

03.35
3030 larmas

03.14.38
Lägenhetsbrand 
En person kvar

Ca 04.05 
Totalbrand  
vån 3 och tak 

Ca 03.55
Vattenstopp

04.00
Genomsök 
av  vån 1o2

Kraftig vind

05.00
Posom på plats

04.20
Utrymmer Smedsstigen

03.58
3030 framme

04.05
3040 larmas

03.26.47
BIB mot Edsbyn

03.35 
IL mot Edsbyn

03.10.46 
9350 larmas

03.43.12
Begär 2 amb

03.45.23 
Begär helikopt

04.06.02
Begär Posom

04.54.44
Akutsjv avslutad

03.17
9350 framme

03.20
Livräddning

03.58
Skydda EIA

Ca 04.10
Vattenstart

03.30
Bevaka mot 
smedstigen

Ca 03.25 
Brandspridning 
till taket

03.30 
7030 framme

04.30
BIB framme

04.05
Ingen får vistas 
på vån 3

04.30
Bryter 
strömmen

04.15
Utrymma 
Smedsstigen

* Alla tider är cirkatider förutom de som angivs med sekunder



Edsbyn 
X350

Alfta
X360

Bollnäs 
3030

Insatsledare
3080

05.00 06.00

BIB 
6080

Polis 
0000

Ambulans 
9350

07.00

Ambulans 
9310

Posom

Nattpatrull

06.00
Miljö och hälsa
Kontroll av vattendrag



Edsbyn 
X350

Alfta
X360

Bollnäs 
3030

Insatsledare
3080

07.00 08.00

BIB 
6080

Polis 
0000

Ambulans 
9350

09.00

Ambulans 
9310

Posom

Nattpatrull

08.00
Pressk. Edsbyn

08.00
Pressk. Edsbyn

08.00.00
Presskonferans
Edsbyns brandstation



Edsbyn 
X350

Alfta
X360

Bollnäs 
3030

Insatsledare
3080

09.00 10.00

BIB 
6080

Polis 
0000

Ambulans 
9350

11.00

Ambulans 
9310

Posom

Nattpatrull

10.00
IL avlslutar Rtj

09.39.29 
Lämnar Edsbyn

10.31.42 
Lämnar Edsbyn

09.41.59 
Lämnar Edsbyn

10.00.00
Rtj eftrbevakning
av fastighetsägare

09.40.56
7010 hemåt

09.41.43
7110 hemåt




