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Innehållsförteckning 
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• Fördjupat   sid 1-31 samt  4 bilagor (31 sidor + bil)  
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3. Utredningsuppdrag 
 
3.1 Bakgrund 
LSO (Lag om skydd mot olyckor, 
SFS 2003:778), Efterföljande 
åtgärder 3 kap, 10§ anger att när 
en räddningsinsats är avslutad, 
skall kommunen se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. 
 
3.2 Syftet med utredningen: 
Syftet med utredningen är att lära 
för framtiden. Detta kan ske genom 
utredning av såväl olycksorsak, 
olycksförlopp som själva 
räddningsinsatsen i sig. 
 
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person, till 
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete. 
  
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak, vilket kan vara att branden- olyckan skett 
pga. av ett tekniskt fel, uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen 
betydelse.  
 
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, trafikverk m.fl. har alla sina olika 
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbete på och efter en brand eller olycka. 
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som 
ligger till grund för en rättsprövning i 
brottsmål eller liknande. 
 
Räddningstjänsten vill här påpeka att en 
straffande kultur mycket sällan leder till bra 
lärande. Det är därför viktigt att ta del av 
räddningstjänstens utredningar med fokus 
på lärande och inte straffande. 

 
3.3 Uppdrag och begränsningar 
Uppdragsgivare är Räddningstjänsten 
Halmstad och fokus för denna utredning 
är brandstartplats, brandorsak och 
brandförlopp kopplat till 
byggnadstekniskt brandskydd.  
 

 
3.4 Utredningsmetodik 
Faktaunderlag och sammanställning av resultat i rapport har skett genom vedertagen 
brandutredarmetod (brandmanualen). I de delar av utredningsarbetet där arbete skett med 
brandstartplats och brandorsak har nära sammarbete skett med polismyndigheten och dess tekniska 
rotel i Halmstad. 
 
Redovisning av olycksorsak och olycksförlopp sker genom denna fördjupade utredning 
(olycksutredning) och dess bilagor. 
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4. Sammanfattning  
 
4.1 Sammanfattning insats, och brandförlopp 
En brand bryter ut vid Hanson & Möhrings anläggning vid Oceanhamnen i Halmstad hamn. Detta blir 
upptakten till en av räddningstjänstens i Halmstad största och mest omfattande insats på lång tid. Vid 
anläggningen hanteras salter, ensileringsmedel och konstgödsel i stora volymer, vilket kommer att 
påverka räddningsinsatsen under kommande två dygn. 

 
Brandförloppet var mycket snabbt och häftigt. 
Riskerna för explosion bedömdes inledningsvis 
som stora och efter hand övergick riskbilden mer 
till följder av brand i konstgödsel, vilket bildade 
giftiga nitrösa gaser. Brandens kontakt med salt 
medförde att klorgas bildades som upptill de 
nitrösa gaserna utgjorde en allvarlig och stor risk 
för människor i vindriktningen. Ett omfattande 
analysarbete vidtogs i syfte att klarlägga risker 
och välja rätt släckmetod. 
 
Ett stort mått av samverkan och samordning 
mellan myndigheter blir centralt. 

Räddningstjänsten genomförde stabsarbete likt Halmstad kommun och dess krisledning. Region 
Halland och Länsstyrelsen var uppe i stabsberedskap och tre Viktigt Meddelande Allmänheten (VMA) 
genomfördes varav ett med tyfon. Ett omfattande informationsarbete utfördes, där Halmstad kommuns 
informatörer fick en central och viktig roll, då mycket av informationen även kördes via sociala medier 
såsom Facebook, Twitter, Bambuser och hemsida. 
 
Brandstarten bedömdes ha skett i den del av anläggningen som inte omfattades av brandlarmet. Då 
väl det automatiska brandlarmet löste ut i anläggningens kontorsutrymme, som var brandlarmat, var 
branden mycket omfattande. Brandlarmet är kopplat till ett vaktbolag som skickade ut en vakt som vid 
sin ankomst till platsen larmade räddningstjänsten via 112. Bedömningen är därför att branden 
startade väsentligen långt före att räddningstjänsten kom till platsen. Brandförloppet var mycket 
omfattande och hastigt och efter att räddningstjänsten befunnit sig på platsen i ca 45 minuter, brinner 
hela anläggningen. Bedömningen var då att explosionsrisken var stor, varpå beslut om defensiv insats 
togs. 
 
För mer detaljerad information om själva räddningsinsatsen hänvisas till den fördjupade 
insatsrapporten som satts samman av räddningstjänsten. 

 
4. Sammanfattning och erfarenheter 
Byggnaden bedöms vara uppförd enligt då gällande byggregler. Trots detta blev brandförloppet både 
snabbt, häftigt och konsekvensen mycket omfattande. 
 
Om man skall förhindra och begränsa en liknande brand i framtiden krävs ett antal viktiga åtgärder 
inom brandskyddsområdet. Tidigare detektering av brand är helt avgörande för om en släckande 
åtgärd skall bli möjlig. Ett heltäckande brandlarm utgör här en viktig länk. Att sprinkla anläggningen är 
en bra åtgärd i syfte att tidigt släcka eller begränsa en brand. 
 
Brandgasventilation som fungerar och till antal och storlek är anpassad den aktuella verksamheten i 
byggnaden är viktigt. Skötsel och underhåll är av största vikt. Storlek på brandceller är helt avgörande 
för om räddningstjänsten skall ha en rimlig chans att få stopp på en brand. Om brandceller är uppemot 
8 000 kvm och fullt utvecklad brand finns där, är möjligheterna att begränsa en brand närapå helt 
borta. Byggnadens bärighet avgör möjligheterna för räddningstjänsten att genomföra en begränsande 
insats invid en brandcellsgräns.  
 
Länken mellan räddningstjänstens förebyggande verksamhet och operativa verksamhet är viktig att 
beakta. Tillgången till insatsinformation i form av insatsplaner, mängder av brandfarlig vara och 
dokumentation kring farliga ämnen, är viktiga att komma åt i ett tidigt skede för den insatsledande 
personalen. Mobilt lednings- och insatsstöd med åtkomst av fastighets- och verksamhetsspecifika 
uppgifter är viktig. 
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5 Platsbeskrivning 
 
5.1 Områdesbeskrivning 
Industrin är placerad längst ut i Halmstads hamn. Marken utgörs i huvudsak av utfyllnadsmaterial och 
efter hand har hamnområdet blivit större. Avståndet fågelvägen in till närmaste bostadsområde är ca 
1,3 km och till centrala Halmstad ca 2,5 km. Det är knappt 6 km körväg från närmaste brandstation, 
vilket är BAS i Halmstads centralort.  
 

             
Norrut: 
Närmast ca 0,9 km, finns en småbåts- 
hamn följt av villabyggelse ca 1,3 km från 
brandplatsen. Ca 2,5 km rakt norrut finns  
centrala Halmstad och dess stadskärna.  
Ca 3,5 km norrut finns Hallands sjukhus. 
 
Österut: 
Nordost ut finns Kattegattshamnen och Östra 
hamnbassängen med annan hamnverk- 
samhet såsom ROR kaj, oljebrygga 
etc. Rakt österut finns hamnutfyllnaden med  
olika verksamheter såsom större lager  
för Biltema ca 0,7 km från brandplatsen.  
Närmaste bebyggelse utgörs av student- 
bostäder, villor och stugområden, vilka finns 
på ca 1,9 km avstånd från 
brandplatsen. 
 
Söderut: 
Rakt söderut finns Laholmsbukten 
och ca 24 km söderut finns Båstads 
kommun.Sydost ut har vi på ca 6 km 
avstånd Påarp/Laxvik och ytterligare 
en liten bit sydost ut, ca 15 km, finns 
Mellbystrand i Laholms kommun. 
 
Västerut: 
Närmast finns farled in till Halmstads 
hamn. Närmaste bebyggelse finns 
på ca 1,7 km avstånd, som utgörs av 
villor. 

Hanson & Möhring 

BAS 
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5.2 Platsbeskrivning  
Hanson & Möhring är en industri som handlar med, lagrar och förädlar saltprodukter av olika slag. 
Fastigheten ägs av Halmstad kommun medan lokalerna hyrs av Hanson & Möhring.  
 
I delar av byggnaden finns ett automatiskt brandlarm samt tjuvlarm kopplat till ett vaktbolag. 
Byggnaden utgörs av fyra större byggnadskepp och mäter som längst 140x150 meter. Byggnaden är 
uppförd med plåtfasad och takkonstruktion av limträbalkar. Takmaterialet är i form av 
träullscementplattor med tjärpapp ovanpå. 
 
Sammanlagd byggnadsyta uppgår till drygt 17 000 kvm. Byggnadens höjd är ca 15 meter till nock och 
ca 7 meter till takbryt. 
 
Byggnad A:  

• Yta ca 4 000 kvm 
• Tillbyggnad, Yta ca 290 kvm. 

Byggnad B:  
• Yta ca 4 200 kvm. 

Byggnad C:  
• Yta ca 4 000 kvm 

Byggnad D: 
• Yta ca 5 200 kvm. 

 
 
Byggnad A: 
Innehåller slickstenstillverkning, 
slickstenslager samt ordinärt lager 
och kontorsutrymme. Kontorsdelen 
utgörs av två våningsplan i 
byggnadens norra ände. På byggnad 
A:s västra sida finns ett tillbygge 
innehållande Safesiltillverkning. 
 
Byggnad B: 
Innehåller lagerhållning av vägsalt 
samt verkstadsutrymme. Verkstaden 
finns inrymd i byggnadens norra 
ände. I taket finns ett transportsystem 
i trä. 
 
Byggnad C: 
Innehåller lagerhållning av 
konstgödsel i såväl lös form som i 
1000 kg säckar. 
 
Byggnad D: 
Innehåller lagerhållning av salt och 
soda i lös form. 
 
 
 
 
    

 

A B C D 
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5.3 Verksamhet 
Företaget har handlat med salt i närmare 175 år och sedan 1905 under ledning av familjen Hanson. 
Med andra ord är det ett väl etablerat företag i sin verksamhetsgren. Det ingår idag i Salinity Group 
som numera hämtar salt från England, Tyskland, Polen, Chile, Medelhavet och Cypern. 
 

 
 
 
 
Hanson & Möhring i Halmstad: 
På Hanson & Möhrings anläggning i 
Halmstad arbetar ett 40-tal personer. 
De arbetar idag inom fem affärsområden. 
 
 
 
Väg: 
De tillhandahåller vägsalt såväl som 
maskiner som behövs för att sprida 
saltet. 
 
Lantbruk: 
De förser lantbrukare och djurägare med slickstenar, ensileringsmedel, gödselmedel och foderråvaror.  
 
Konsument & Livs: 
Matlagningssalt i alla dess former. 
 
Industri: 
Sortiment inom tvättmedel, hudbearbetning, papper & massa, läkemedel, kemi och rökgasrening. 
 
Vatten: 
Salt som mjukgörare i vattensystem 
 

 
 

A B 

C D 

Exempel på olika ämnen som fanns i anläggningen aktuell 
brandhelg. 
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5.4 Systematiskt brandskyddsarbete 
Företaget har varit aktivt i sitt arbete inom systematiskt brandskydd (SBA). I aktuell 40 sidig plan 
daterad 2011-03-21 finns redovisat såväl brandskyddspolicy, byggnads- och verksamhetsbeskrivning, 
brandskyddsorganisation, utbildningsplan, brandskyddsregler, rutiner och åtgärder vid brand, 
brandskyddsbeskrivning, drift och underhållsinstruktioner, underhålls- och kontrollsystem samt 
uppföljningsrutiner. 
 
En gränsdragningslista finns över var ansvarsgränserna går mellan fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. 

 
 
 
Brandrisker i anläggningen 
Företaget har själv genomfört bedömning över vilka brandrisker som syns störst i deras egen 
verksamhet. 
 

• Rökning 
• Anlagd brand 
• Kök 
• Reparations- och byggnadsarbeten 
• Elektriska fel 
• Urea: Avger nitrösa gaser vid upphettning (skadar lungorna) 
• Safesil: Dammexplosiv miljö. Natriumnitrit, kaliumsorbat, natriumbensoat (tjocka lager med 

damm på het utrustning kan antändas och dammlager på golven och andra ytor kan virvla upp 
och antändas vid explosion i annan del av lokalen och därmed orsaka en sekundär explosion). 
Avger nitrösa gaser vid upphettning. 

 
 
 
Se bifogad bilaga 1 Systematiskt brandskyddsarbete för verksamheten (SBA) 
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5.5 Byggnadstekniskt brandskydd 
Lagerdelen i byggnaden är uppförd såsom byggnadsklass Br3 medan kontorsdelen är uppförd som 
byggnadsklass Br2. Anläggningen är utrustad med ett automatiskt brandlarm som täcker kontorsdelen 
inne i byggnad A samt tillbyggnad inrymmande tillverkning av Safesil, vilken också är sprinklad. 
Brandlarmet är kopplat till ett vaktbolag för åtgärd. I byggnadens takkonstruktion finns ca 25 rökluckor. 
Byggnaden utgörs i stort av två större brandceller om 8-9 000 kvm styck. Sedan finns några mindre 
brandcellsgränser där olika verksamheter skall skiljas från varandra.  

 
 

• Brandlarmat område 
• Brandlarmat, sprinklat område 
• Brandcellsgräns 30 minuter 
• Brandcellsgräns 60 minuter 

 
Brandlarmat område: 
Automatiskt brandlarm med i 
huvudsak rökdetektorer förser 
kontorsbyggnadens två plan med ett 
heltäckande brandlarm. Nyckeltub 
samt centralapparat (CA) för 
brandlarmet finns vid entrén till 
kontoret på byggnadens norra sida. 
Vid CA förvarades förutom OH-
ritningar för brandlarm även den 
insatsplan som tagits fram i det 
systematiska brandskyddsarbetet. Vid 
utlöst brandlarm larmas vaktbolag för 
åtgärd. 
 
Brandlarmat, sprinklat område: 
Automatiskt brandlarm och sprinkler 
förser tillbyggnad inrymmande 
tillverkning av Safesil med ett heltäckande brandskydd. Styrningen för sprinkler finns i CA för det 
automatiska brandlarmet. Vid utlöst sprinkler skall det automatiska brandlarmet larma vaktbolag för 
åtgärd. 
 
Brandcellsgräns 30 minuter 
Brandcellsgräns i byggnad A mellan lager och kontorsutrymmen har utgjorts av en EI 30 gräns och  
brandcellsgräns i byggnad B mellan lager och verkstadslokal inrymmande gasflaskor har utgjorts av 
en EI 30 gräns. 

 
Brandcellsgräns 60 minuter 
Brandcellsgräns mellan byggnad A och tillbyggnad inrymmande Safesilanläggningen har utgjorts av 
en modern brandcellsgräns EI 60. Den större brandcellsgränsen som finns mitt i i byggnaden mellan 
byggnad B och C har utgjorts av en EI 60 gräns. Den sistnämna har varit byggd i obrännbart material 
upp till ca 4 meters höjd och översta delen i brännbart material. Denna gräns har inte haft några 
dörrpartier eller portar, utan varit hel rakt igenom byggnaden. 
 
Rökluckor 
Omkring 25 rökluckor har funnits i byggnaden.  Byggnad A 5 st, byggnad B 6 st, byggnad C 8 st och 
byggnad D 8 st. Utlösningsmekanismen bygger på en smältsäkring för 68 grader C. 
 
Se bifogad bilaga 3 Systematiskt brandskyddsarbete, Hanson & Möhring 
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6. Händelse-/ brandförlopp 
En brand bryter ut vid Hanson & Möhrings anläggning vid Oceanhamnen i Halmstad hamn. Detta blir 
upptakten till en av räddningstjänstens i Halmstad största och mest omfattande insats på lång tid. Vid 
anläggningen hanteras salter, ensileringsmedel och konstgödsel i stora volymer, vilket kommer att 
påverka räddningsinsatsen under kommande två dygn. 
 
Brandförloppet var mycket 
snabbt och häftigt. Riskerna för 
explosion bedömdes 
inledningsvis som stora och 
efter hand övergick riskbilden 
mer till följder av brand i 
konstgödsel, vilket bildade 
giftiga nitrösa gaser. Brandens 
kontakt med salt medförde att 
klorgas bildades som upptill de 
nitrösa gaserna utgjorde en 
allvarlig och stor risk för 
människor i vindriktningen. Ett 
omfattande analysarbete 
vidtogs i syfte att klarlägga 
risker och välja rätt släckmetod. 
. 
Ett stort mått av samverkan och 
samordning mellan myndigheter 
blir centralt. Räddningstjänsten 
genomförde stabsarbete likt 
Halmstad kommun och dess 
krisledning. Region Halland och 
Länsstyrelsen var uppe i 
stabsberedskap och tre Viktigt 
Meddelande Allmänheten (VMA) 
genomfördes varav ett med 
tyfon. Ett omfattande 
informationsarbete utfördes, där 
Halmstad kommuns informatörer 
fick en central och viktig roll, då 
mycket av informationen även 
kördes via sociala medier såsom 

Facebook, Twitter, Bambuser 
och hemsida. 
 
Släckning av branden 
påbörjades under söndag kväll 
2012-09-23 och på måndag 
morgon 2012-09-24 var branden 
i allt väsentligt släckt och 
avspärrningarna kunde hävas 
och verksamheten i 
hamnområdet komma igång i 
vanlig ordning, så när som på 
Hanson & Möhrings anläggning, 
vilken var totalskadad. 
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7. Datainsamling 
 
7.1 Utredningsupplägg 
Ett utrednings- och uppstartsmöte skedde vid 
Räddningsjtänsten i Halmstad 2012-09-25. Medverkande 
var olycksutredare, tf räddningschef, första befäl på plats 
(styrkeledare), rökdykledare och räddningsledaren (första 
11 timmarna) och från polisens tekniska roteln och 
utredare.  
 
Vid detta möte klargjordes viktiga detaljer i brandens 
inledande skede. Vi fick också vetskap om vittnen att höra 
och gjorde därför upp en grund för fortsatt 
utredningsarbete.  
 
Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) kontaktade oss i syfte att informera om vad 
haverikommisionen gjort för bedömning och att de gärna 
tog del av hur vårt arbete fortskred i Halmstad. 
Undertecknad bad även MSB om viss hjälp i utredningsarbetet som bollplank i olika frågor.  

 
7.2 Vittnesuppgifter 
De loggar som fanns, såväl hos räddningstjänsten som hos polis och SOS, genomgicks i syfte att 
klargöra tider och olika iaktagelser. Då räddningstjänsten parallellt med denna utredning genomförde 
ett arbete med att sätta samman en fördjupad insatsrapport fördes löpande samtal med viktiga 
funktioner på räddningstjänsten om händelseföroppet i det inledande skedet. 
 
Polisen genomförde åtta förhör. De förhörda var vakten som larmades ut till platsen och ringde 112 
samt ett antal personer från fartyg i området och från Hanson och Möhring. Från fartygen inkom även 
ett antal bilder och videosekvenser, vilka kom att spela en viktig roll i utredningsarbetet. 
 
Iaktagelser från räddningstjänstpersonal: 

• Första befäl på plats, styrkeledare styrka 10 
BAS Halmstad. 

• Första rökdykledare på plats, styrka 10 BAS 
Halmstad. 

• Första insatsledare på plats, tillika 
räddningsledare i inledningsskedet 

• Första brandingenjör på plats, tillika tf 
räddningschef  
 

Iakatagelser från andra personer (vittnesförhör) 
• Första person på plats, vakt G4S och 

uppringare till 112. 
• Fartygskapten, M/V Suntis (kajplats invid 

Hanson & Möhring) 
• Fartygskapten, Ternsjö, andra uppringare (kajplats Östra hamnbassängen) 
• Fartygskapten, Trans Danica (kajplats Östra hamnbassängen) 
• Fartygskapten, Asta (kajplats Östra hamnbassängen) 
• Fartygskapten, Union Emerald (kajplats Östra hamnbassängen) 
• Anställd vid Hanson & Möhring 
• Anställd vid Hanson & Möhring 

 
7.3 Bilder och filmer 
Ett stort antal bilder och filmer togs av räddningstjänsten själva. Bland annat filmade insatsledarbilen 
sin framkörning. Upptill detta inkom bilder från vittnen och inte minst sociala medier såsom Youtube. 
Lokalpress bistod med ett antal för utredningen viktiga bilder likt polisen och då främst från Sandcat 
fordon och helikopter. Även Hanson & Möhring bistod med bilder från anläggningen före branden. 
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8. Skadebild 
 
8.1 Skadebild i stort 
Då det fanns ett stort värde i att snabbt och omfattande 
komma igång med restvärdesarbete och miljöarbete 
genomfördes tidigt en mer övergripande 
brandplatsundersökning. Syftet var att få en överblick över 
platsen och notera viktigare detaljer. 
 
I stort bedöms byggnaden som totalskadad. På 
byggnadens norra sidan fanns två större mobila 
hamnkranar som trots intensiv brand klarat sig från mer 
allvarliga skador. 
 
Den högre byggnad som fanns på östra sidan har även 
den klarat sig från brandskador så när som på strål och 
värmekskador i ena hörnet. 
 
 

 
 

 
 

1 

2 

Två mobilkranars 
placering norr om 
byggnad C och D  
(en är bortforslad) 

Strål- och 
värmeskador på 
byggnad öster om 
byggnad D 

1, 2 

Byggnad A-D 
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I byggnadens östra delar, byggnad C, D syns rester av 
produkter i form av salt, soda och NPK såväl i lös form 
som i storsäck. Branden här har främst härjat i 
takkonstruktionen som sedan ramlat ner och brunnit upp 
totalt. 
 
I byggnadens mellersta delar, byggnad B syns rester i form 
av salt i lös form. 
 
I byggnadens västra delar, byggnad A syns förutom rester 
av kontoret och dess hiss, även förvridna pallställ samt 
lager av slicksten och två urbrända slickstenspressar. Till 
höger i bild 4 syns resterna av en tillbyggnad vilken inrymt 
en Safesilanläggning. 
 
 

 
 

 
 
 
 

3 

4 

Kontor i byggnad A 

Slickstenspressar i 
byggnad A 

Slicksten i byggnad A 

Safesilanläggning i 
tillbyggnad invid 
byggnad A 

Hiss i kontor i byggnad 
A 

NPK i byggnad C 

Vägsalt i byggnad B 

3, 4 

Byggnad A-D 
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8.2 Skadebild byggnad A 
Byggnad A är liksom anläggningen i sin helhet totalskadad. 
Av kontorsdelen finns inget kvar mer än rester av den hiss 
som funnits där. Invid hissen fanns ett murat utrymme 
vilket inrymde livsmedelssalthantering. De två silos som 
fanns i byggnad A hade inte använts på närmare 10 år. 
 
Bakom silosarna syns delar av ett transportband för tösalt 
för konsumenter. I byggnadens mellersta delar fanns 
ordinära pallställ där förpackningsmaterial förvarades samt 
ett s.k. packningstorg. 
 
Längre söder ut syns förvaring av slicksten samt utrymme 
för två slickstenspressar.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

5 

6 

Kontorsutrymme 

Transportband 

Två slickstenspressar 

Truckladdning 

5, 6 

Byggnad A-D 

Pallställ, packningstorg 
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8.3 Skadebild Safesilanläggning 
På byggnadens västra sidan finns en tillbyggnad inrymmande 
Safesilanläggningen, dvs produkter såsom natriumnitrit. 
 
Likt övriga delar av byggnaderna är även denna tillbyggnad 
totalskadad. Övre delen av de tankar som fanns inrymda här 
har brunnit upp. De metallställ som funnits i utrymmet har här 
inte förvridits på samma sätt som ute i packningstorget i 
byggnad A, utan står kvar på samma plats som innan 
branden. 
 
Yttervägg i plåt har lagt sig över tillbyggnaden och de tankar 
som fanns inrymda där. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 

Yttervägg rasat in över 
tillbyggnad 

Ej brandskadade produkter 
alldeles utanför tillbyggnad 

7 

Byggnad A-D 

8 

Tankar för natriumnitrit 

8 
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9. Analys av brandstart och brandförlopp 
 
9.1 Iakttagelser, vittnesuppgifter och bilder 
Av de iaktagelser som gjorts av såväl vittnen som 
räddningstjänstpersonal pekar det mesta på en brandstart i 
byggnad A.  
 
Det pekar också på att branden tidigt gått igenom taket på en 
plats relativt centralt i byggnad A 
 
Centralt i dessa uppgifter är den vakt som ankom platsen först 
och som ser brand över tak vid infart till området samt att 
kontoret i det närmaste är övertänt redan då. 
 
Utddrag ur brandlarmslogg från vaktbolag G4S 
Vakten har först ringt SOS och larmat räddningstjänsten och 
därefter ringt sin egen larmcentral och informerat. Se 
nedanstående utdrag ur logg (G4S) 
 

 
 
 
Räddningstjänstens personal 
Räddningstjänstpersonalens iaktagelser direkt vid framkomsten är viktiga. Uppgifterna är 
samstämmiga med vaktens om att brand tydligt syntes över tak vid infart på området (bild 9) samt 
omfattande brand inne i byggnad A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnad A-D 

9 

9 

10 

10 
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Fartygskapten, Trans Danica  
Viktig information har även inkommit från befäl på fartyg i Östra 
hamnbassängen. Här upplevs en större explosion skett innan 
räddningstjänsten varit på plats och en brand likt ett vulkanutbrott 
från taket på byggnad A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fartygskapten, M/V Suntis 
Fartyg som låg invid kaj i Oceanhamnen har tagit bilder och filmat tidigt i brandförloppet. Dessa bilder 
och filmer bekräftar brandstarten i byggnad A samt också var i byggnad A som genombrinning i taket 
först skedde. 
 

 

11 

11 

Byggnad A-D 

Trans Danica 

M/V Suntis 
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9.2 Samlad bild av iakttagelser, bilder och filmsekvenser 
Den samlade bilden av iaktagelserna samt bilder och filmer av det tidiga brandförloppet pekar mot en 
ungefärlig plats där branden tidigt gått igenom taket. Platsen bedöms vara i byggnad A strax söder om 
kontoret. 
 

• Vittnessuppgifter utlarmad vakt (G4S) 
• Vittnesuppgifter Transdanica 
• Vittnesuppgifter räddningspersonal 

 
• Bilder från fartyg M/V Suntis 

• Film från insatsledarens/räddningsledarens fordon vid framkörning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En andra riktning kan skönjas från den 
film som spelats in i 
insatsledarens/räddningsledarens fordon 
då denne vänder ute på byggnadens 
västra sida strax efter ankomst. 
 
På denna filminspelning syns även vad 
som inte brinner vid räddningstjänstens 
framkomst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

M/V Suntis 

Trans Danica 

Räddningsledaren 

Vakt 
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9.3 Brandlarmslogg 
Av vaktbolag G4S fick vi åtkomst till den brand- och 
tjuvlarmslogg som skapats i samband med händelsen. Av 
denna framkom viktig och väsentlig information för det 
inledande brandförloppet.  
 
Av loggen noterar vi att första brandlarm inkom kl 22.09 i 
zone 1002 plan 2 vid Hanson & Möhrings kontor. Detta är 
en zon som bevakar fyra olika platser varav en är 
fläktrum/ventilation. Huruvida någon enstaka eller alla 
larmat kan vi inte få fram. Fyra minuter senare larmar 
ytterligare fem zoner, alla utom en på plan två. Efter 
ytterligare 3 minuter larmar ytterligare en zon. Därefter 
larmar redan larmade zoner fler gånger. 
 
Tjuvlarm/inbrottslarm går först 22.14 och bedöms vara en följd av brandförloppet. 
 
Avskrivning av brandlarmslogg 

• 22.09 Zone 1002, område 3, plan 2 

• 22.13 Zone 1017 

• 22.13 Zone 2015 

• 22.13 Zone 1006 

• 22.13 Zone 2018 

• 22.13 Zone 2016 

• 22.17 Zone 2017 

 
Den bedömning vi gör av mönstret för 
larmande zoner är att branden kommer 
väldigt snabbt och är omfattande.  
 
Det syns inget tydligt mönster i att 
branden skulle ha uppstått i 
kontorsutrymmet utan mönstret ger sken 
av att branden brakar in utifrån 
lagerhallen. Detta förstärks av att 
samtliga larmande zoner utom en är just 
på plan två.  
 
Det är totalt sex olika zoner som larmar 
inom fyra minuter och ytterligare en zon 
fyra minuter senare. Resterande larm 
från zoner är tre dubbleringar av larm 
från tidigare larmande zoner. Zone 2017 
vilken larmar fyra minuter senare än 
övriga, utgörs av trapphus mellan två 
delar av kontoret. Således har branden 
inte spridit sig via trapphuset utan spridit 
sig förbi trapphuset utanför kontoret. 
Även detta stärker uppfattningen om att branden kommit utifrån och brutit igenom vägg mellan 
lagerhall och kontor på plan två. 

 
Se bifogad bilaga 2 Brandlarmslogg G4S 
 

Byggnad A-D Brandlarmat 
område 

1 

1 

1 1 1 

1 

2 2 

3 
3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 
7 

7 

7 

Detektorer täcker 
trapphus i två 
plan 

Plan 2 

Plan 1 
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9.4 Primärbrandområde 
Sammantaget har de uppgifter vi fått efter, såväl iaktagelser, 
som bilder, filmer och brandlarmslogg lett oss till området 
invid och strax söder om kontoret.  
Brandskadorna i området söder om kontoret visar på något 
intensivare brand och djupare skador på inventarier. Pallställ 
centralt i området har skruvat sig mer än pallställ längre ifrån 
vilket tillsammans med övrig information ger en bild av att 
branden kan ha pågått längre och varit intensivare här än på 
andra platser i byggnad A. 
 
Vid kontroll av pallställ söder om packningstorget invid 
slickstenslagret noteras att pallstället är mer helt och att det 
finns obränt material under nedfallet material. Detta tyder på 
att branden inte börjat lågt i detta ställage, utan tvärtom börjat 
uppifrån och därefter har material ramlat ner och därmed lagt sig över och skyddat det material som 
fanns längre ner. 
 

 
 
Sammanfattningsvis leder samtliga nedanstående underlag oss till platsen strax söder om 
kontor.  

• Iakttagelser från vakt, fartygsbefäl och räddningspersonal 
• Bilder och videosekvenser 
• Brandlarmslogg 
• Brandplatsundersökning 

 

               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

13 

12 
13 

Byggnad A-D 
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9.5 Brandorsak 
Inom primärbrandområdet syns ett antal möjliga brandstiftare.  
 

• Komprimator för plast 
• Anlagd brand 
• Ciggarettfimp i papperskorg 
• Transportband 
• Takbelysning 
• Elinstallationer 
• 2 El-truckar (a, b) 

 
Bedömning görs att om brand skulle ha startat i komprimatorn för plast 
krävs att en pölbrand på marken måste till, om brandspridning till 
byggnaden i övrigt skall vara möjlig. Då komprimatorn på undersidan 
inte har de skador som bör ha uppstått vid en pölbrand, avfärdas 
denna möjliga brandorsak.  
 
Då byggnaden är utrustad med 
tjuvlarm, vilket larmats som följd 
av branden bedöms inte anlagd 
brand vara trolig.  
 
Då ingen person bedöms 
befunnits i lagerlokalen de 
senaste 6 timmarna för branden 
ärven en cigarettfimp i soptunna 
mindre trolig.   
 
Brandstart i transportband bör 
ha gett en annan genombrinning 
i tak än vad som blev fallet, 
varför även denna brandorsak 
inte bedöms som särskilt trolig.  
 
Då takbelysningen inte utgjordes av lysrör vilka vid långvarigt blinkande kan ge upphov till brand 
avfärdas även denna. 
 
Kvarstår gör elinstallationer i största allmänhet samt de två el-truckar som finns i området. Truck A 
med placering invid silos bedöms var mindre sannolik med sin placering relativt långt från brännbart 
material.  
 
Trolig brandorsak 
Då anläggningen hanterar salter och samtidigt 
bedöms ha ett relativt fuktigt klimat med anledning av 
sin placering längst ut i hamnområdet och med 
förhållandevis otäta ytterväggar bedöms korrosion på 
el-installationer och el-utrustning vara en möjlig 
brandstiftare. Hanson och Möhring har i sitt eget 
systematiska brandskyddsarbete bland annat tagit 
upp just brand i elektriska installationer som en 
brandrisk i sin anläggning. 
 
Bedömningen är att truck B som stod så till att en 
brand i den med lätthet kunde få bra fäste i 
lättantändligt material såsom förpackningsmaterial av 
trä, plast och wellpapp. Denna trucks placering samstämmer mycket väl med den tidigare noterade 
första genombrinning i taket och stärker uppfattningen att denna truck är en möjlig och trolig 
brandstartplats. 
 
Se bifogad bilaga 3, Polisprotokoll, tekniska roteln 

 

14, truck A 

15, truck B 

14, 15 

Komprimator 

Transportband 

Truckar 
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9.6 Troligt brandförlopp 
Bedömningen är att det finns ett antal möjliga brandstiftare i aktuellt primärbrandområde. En något 
mer trolig brandstartplats framträder i form av den truck som stod placerad invid ett större pallställage 
med förpackningsmaterial centralt i byggnad A (packningstorget). 
 
Bedömningen är att brand uppstått i eller invid aktuell truck och har sedan spridit sig till intilliggande 
pallställage. Branden tilltar och byggnadsskepp A fylls upp med energirik brandgas. Varefter 
brandförloppet tilltar antänds intilliggande pallställage pga. av strålningsvärmen. Branden tilltar 
ytterligare och en brandgasexplosion bedöms ha inträffat innan vare sig vaktpersonal från G4S eller 
räddningstjänsten ännu var på plats. 
 
Branden bedöms då ha ovanifrån brutit igenom den brandcellsgräns om 30 minuter som fanns mellan 
lagerhall och kontor. Det är i samband med detta som det automatiska brandlarmet löste ut och 
larmade aktuellt vaktbolag. 
 
Då vakten kommer till platsen har branden brutet igenom taket i byggnad A strax söder om kontoret, 
samtidigt är i det i det närmaste helt övertänt på båda våningsplanen. Vakten larmar räddningstjänsten 
via 112. 
 
Då räddningstjänsten kommer till platsen brinner det kraftigt genom taket på byggnad A strax söder 
om kontoret och inläckage av energirika brandgaser bedöms ske till byggnadsskepp B vilket inte var 
brandsektionerat från byggnadsskepp A. Räddningstjänstens personal samtalade med aktuell vakt 
samt orienterade sig runt om objektet i syfte att lokalisera branden samt möjlig begränsningslinje.  Då 
verkstad med gasflaskor var utmärkt, plockade räddningspersonalen ut samtliga gasflaskor från 
aktuell lokal. 
 
Branden tilltar och är i det närmaste total i halva anläggningen och brandspridning sker sedan över 
den centrala brandcellsgränsen mitt i byggnaden mellan byggnadsskepp B och C. Bedömningen är att 
denna brandcellsgräns till delar rasade upptill i den del som var av brännbart material, då 
takkonstruktionen kollapsade. Detta tillsammans med strålningsvärme direkt över brandcellsgräns 
bidrog till att brandspridningen blev extra snabb över den centrala brandcellsgränsen mellan 
byggnadsskepp B och C och nådde hela anläggningen efter ytterligare 15 minuter ca 45 minuter efter 
att räddningstjänsten var på plats.  
 

• Brandstart uppskattat till ca 21.40 (+- 20 min) 
• Automatiskt brandlarm 22.09  
• Vakt på plats 22.18 
• Larm räddningstjänsten 22.18 
• Räddningstjänsten på plats 22.30  
• Gasflaskor ute 23.00 
• Beslut om defensiv insats 23.15 

 
 
Beslut togs även om att vattenbegjuta Safesil lagret på byggnadens västra sida, i syfte att minska 
risken för explosion i den natriumnitrit som förvarades där. Detta arbete fick dock avbrytas då det var 
omöjligt att komma fram till platsen med anledning av stark strålningsvärme och kajkant. 
 
Takkonstruktionen i form av limträbalkar med takplattor av träullscementplattor med ovanliggande 
tjärpapp bedömdes ha bidragit till brandspridning samt brandens varaktighet. Varje kvadratmeter 
bedömdes ha innehållit ca 40 kg trä. Då takskivorna slutligen ramlade ner och då hela 
takkonstruktionen rasade ner över resterna av anläggningen fortsatte brandförloppet i den 
konstgödsel som fanns lagrat främst i byggnadsskepp C. Detta blev sedermera upptakten till en 
fortsatt lång och för Halmstad kommun påfrestande händelse och insats där såväl nitrösa gaser som 
klorgas utvecklades och drev i vindriktningen. 

22.18 23.00  23.15 

Omfattande brand i respektive 
byggnadsskepp 
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9.7 Explosioner 
Under insatsens gång har två större explosioner hörts, utöver det stora antalet mindre explosioner 
som alltid uppstår vid bränder av den här storleken. En av dem bedöms ha skett tidigt i brandförloppet, 
innan vare sig vakt eller räddningstjänst var på plats. Denna beskrivs av ett vittne på en av båtarna i 
närheten som en rejäl smäll, där vibrationer kändes i lastfartyget och eldskvasten upp genom taket 
liknades vid ett vulkanutbrott. Nästa större explosion skedde 3-4 timmar in i insatsen då 
räddningstjänsten intagit en defensiv roll och inte fanns i byggnadens närområde. 
 
Bedömningen är att den första explosionen sannolikt var en brandgasexplosion i byggnad A ungefär 
samtidigt som det automatiska brandlarmet löste ut. Dvs i samband med brandgasexplosionen bröt 
branden igenom brandcellsgränsen mot kontoret och därmed utlöste de rökdetektorer som finns i 
kontoret på i huvudsak plan två.  
 
Nästa explosion bedöms ha skett i byggnadsskepp B och/eller C. Material från byggnaden respektive 
en maskin har slungats iväg ut på kajkanten på byggnadens norra sida. Väggmaterialet A, B bedöms 
komma från området kring verkstaden medan maskindelarna C är från en hjullastare stående i 
byggnadsskepp C. Såväl väggmaterial som maskindelar härhör inte från explosion nummer ett, då 
detta material inte fanns där samt att vägg invid verkstad var hel då räddningstjänsten genomförde 
utplockning av gasflaskor i verkstad i insatsens inledande skede.  
 
Nedan syns dom riktningar som väggmaterial och maskindelar kan antas komma ifrån. Om det härrör 
från en och samma explosion eller från olika explosioner är inte möjligt att bedöma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Någon explosion i 
Safesilanläggningen, bild 
16 bedöms inte ha 
förelegat. Pallställ invid 
står fortfarande kvar på 
sin plats och ytterväggar i 
plåt har lagt sig rakt in 
över tillbyggnaden, vilket 
visar på att en explosion 
ej inträffat i utrymmet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 

18 

18 

B. Väggmaterial 

Maskindelar 

A. Väggmaterial 

16 

16 

17 

A. Väggmaterial 

A B C 
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10. Rekonstruktion 
Genom Hanson & Möhrings försorg har vi fått tillgång till bilder från anläggningen innan branden. 
Dessa har varit värdefulla i utredningsarbetet och inte minst i arbetet med den simulering av branden 
som också genomfördes. 

 
 

   

 

Bild 19 och 20 visar på byggnadsskepp A, vilket till stora delar utgörs av ett ordinärt lagerutrymme 
med kontor i norra änden, bild 21 och slickstenstillverkning (slickstenspressar) i södra änden, bild 22. 

 

   
 
Bild 23 visar på byggnadsskepp B där hantering av salt i lös vara sker. Bild 24 är från byggnadsskepp 
C där hantering av konstgödsel i form av NPK sker. Detta hanteras såväl i lös vara som i storsäck om 
1000 kg. 
 

   

19 

19,20,21,22 

20 

21 
22 

23 24 

23 24 
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11. Simulering 
Att köra en simulering kräver specialistkompetens och speciell programvara varför kontakt togs med 
en brandkonsult i syfte att försöka göra en simulering av det tidiga brandförloppet. Denna typ av 
simulering är inte vanlig och bygger i på att göra tvärtom som programvaran är tänkt att fungera. 
Simuleringar görs normalt i samband med projektering av brandskydd i byggnader. I dessa 
sammanhang är all byggnadsdata känd varför simuleringen kan göras mer precis. I aktuellt fall 
tvingades vi söka data om byggnadskontruktion, vägg- och takmaterial samt energiinnehåll via gamla 
ritningar och genom samtal med personal på Hansson och Möhring. Simuleringen skall därför ses i 
skenet av att det är ett stort mått av osäkerhet redan i indatan för simuleringen. 
 
I samband med denna simulering nyttjades även brandingejörskompetens internt på 
Räddningstjänsten i Halmstad samt diskussioner fördes med expertis på området inom MSB. 
 
Uppdrag till brandkonsult: 
Kan det av utredarna bedömda och redovisade brandförloppeet vara möjligt? 
 
Slutsats: 
Brandkonsulten kom fram till att det redovisade och bedömda brandförloppet mycket väl stämmer 
överens med den simulering som gjordes.   

 

 
 

 
 
Se bifogad bilaga 4, Rapport FSD, simulering 
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12. Erfarenheter kring brandskydd 
 
 
Hur har branden spridits kopplat till det byggnadstekniska brandskyddet. 
Bedömningen är att brandgasventilationen inte varit tillräcklig såväl i det inledande skedet som senare 
under brandförloppet. Bedömningen är att två av de fem rökluckor som finns i byggnadsskepp A inte 
öppnat trots omfattande brand i lokalen. Detta medförde ökat tryck och spridning av brandgaser vidare 
via porthål och otätheter till byggnadsskepp B relativt tidigt. 
 

Då gasflaskor plockades 
ut (23.00) ur verkstaden 
vilken var brandavgränsad 
med en EI30 gräns från 
byggnadsskepp B 
bedömdes branden vara 
mycket omfattande i 
byggnadsskepp A och B, 
dvs halva anläggningen. 
 
Brandgasspridning och 
brandspridning skedde 
sedan över den centrala 
brandcellsgränsen EI60 
mitt i byggnaden mellan 
byggnadsskepp B och C 
relativt snabbt. Det har av 
räddningsledaren 
beskrivits som ett upp- 
och nervänt vattenfall av 
brand uppe vid taket.  
 
 
 

Det finns inga bilder som styrker problem med rökluckor i byggnadsskepp B. Men av 
brandgasspridningen och brandspridningsförloppet att döma kan även ett antal av dessa rökluckor ej 
ha fungerat. Detta fick följden att trycket ökade och tryckte brandgaser över brandcellsgränsen mot 
byggnadsskepp C och D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
På bild 25 syns att en av rökluckorna på hitsidan inte öppnat trots att byggnaden D är helt övertänd. 
Bedömningen är att ytterligare ett par rökluckor inte öppnats på motstående sida om nocken. På bild 
26 syns att en röklucka på byggnad A inte öppnat och bedömningen är att den på motstående sida av 
nocken inte heller öppnat trots att hela byggnadsskeppet var övertänt. 
 

25 

26 

A B C D 

25 26 
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På bild 21 syns en del av den centrala brandcellsgränsen 
mitt i byggnaden mellan byggnad B och C. Den är gjord av 
obrännbart material nedtill och brännbart material upptill. 
Takstolar är av limträ och takskivor av träullscementplattor 
med ovanliggande tjärpapp.  
 
 
 
Strålningsvärmen riskerar att antända brännbart material i 
form av tjärpapp på motstående sida om brandcellsgräns. 
Bild 22. 
 
 
 
Brandcellsgräns går ej igenom brännbart tak och skapar  
möjlighet för branden att sprida sig via takmaterial som 
är av brännbart material. Bild 22. 
 
 
 
Brandcellsgräns centralt i byggnaden var uppbyggd i  
obrännbart material till ca 4 meter, därefter brännbart 
material. Risk fanns att övre delen rasat i samband med 
att tak rasar i byggnad B. Bild 22. 
 
 
 

 
 

• Brandcellsgräns 30 minuter 
• Brandcellsgräns 60 minuter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

Brandcellsgräns bedöms inte 
hållit sina 30 minuter 

Osäkerhet kring brandcellsgräns 
motstånd 30 minuter 

Brandcellsgräns bedöms ha hållit 
sina 60 minuter  

Brandcellsgräns bedöms inte ha 
hållit sina 60 minuter 

Sprinklersystem bedöms inte ha 
fungerat. Centralapparat för 
brandlarm brann upp tidigt 

21 

22 

1 

2 

3 
1 
2 
3 
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13. Rekommendationer 
Vad kan göras för att förbättra skyddet mot liknande händelser i framtiden? 
Utredningen syftar till att få fram erfarenheter kopplat till det byggnadstekniska brandskyddet. Det är 
därför viktigt att notera att några tydligare större brister inte noterats. Och i vart fall inte någon enskild 
brist som i sig själv skulle kunna ha väsentligen påverkat förloppet. Däremot finns det en hel del 
åtgärders som skulle kunna genomföras om ambitionen är att förhindra eller starkt begränsa en 
liknande händelse i framtiden. 
 
23 mer direkta erfarenheter har noterats och sedan kategoriserats under 9 större rubriker. De mer 
direkta erfarenheterna skall ses som rekommendationer om ambitionen är att tydligt minska risken för 
brand eller en liknande storskada i framtiden. 
 

1. Upptäckt av brand  
2. Brandförlopp i pallställ 
3. Åtgärd av brand  
4. Brandgasventilation 
5. Korrosion  
6. Brandcellsgränser 
7. Byggnadskonstruktion 
8. Systematiskt brandskyddsarbete 
9. Tillsyn (LSO) 

 
 
 
 

1. Upptäckt av brand (tidig upptäckt viktig) 
a) Ett heltäckande brandlarm kopplat direkt till räddningstjänsten alternativt 

videoövervakat och kopplat till ett vaktbolag kan påskynda upptäckt dygnet runt. 
b) Utformning av brandlarmet har stor betydelse, varför stor vikt skall läggas vid rätt val 

och placering av detektorer i anläggningen. 
 

2. Brandförlopp i pallställ (brandförlopp snabba) 
a) Beakta risken för snabba och omfattande brandförlopp i just pallställ. I synnerhet i stora 

lokaler där man lätt missleds av tron att det är stora volymer och därmed tar lång tid 
för en brand att få fart. 

b) Uppställningsplats för el-truckar bör vara på betryggande avstånd från pallställ med 
brännbart material. 

 
3. Åtgärd av brand (tidig åtgärd viktig) 

a) Brandskyddsutbildad personal i verksamheten skapar bra förutsättningar att genomföra 
en släckande insats om händelsen sker då personal finns i anläggningen. 

b) Sprinkler utgör ett bra alternativ till tidig släckande alternativt begränsande åtgärd. 
c) Sprinkler i pallställ utgör ett extra bra och tidigt släckande eller begränsande åtgärd. 
d) Tidigt larm till räddningstjänsten skapar bra förutsättningar för släckande åtgärd. 
e) Länken mellan räddningstjänstens förebyggande verksamhet och operativa verksamhet 

är viktig att beakta (fastighets- och verksamhetsspecifik insatsinformation)  
f) Mobilt lednings- och insatsstöd för räddningstjänstens insatsledning med åtkomst av 

fastighets och verksamhetsspecifika uppgifter är viktig. 

 
4. Brandgasventilation (tillräcklig och funktionell viktig) 

a) Rätt antal och storlek på rökluckor är av stor betydelse för hur ett brandförlopp 
fortskrider. Det är viktigt att beakta detta över tid då såväl ägarskap byts och 
verksamhet förändras i lokalen. 

 
 
 
 



13-06-10 

 29 

5. Korrosion (negativ påverkan) 
a) Då det föreligger fuktig miljö i kombination med salthantering kan korrosion utgöra ett 

allvarligt problem. Det berör såväl mekaniska installationer som elektriska 
installationer. 

b) Rökluckors funktion är viktig att bibehålla. Korrosion påverkar utlösningsmekanismen 
negativt. Service, underhåll och kontroll av brandtekniska installationer blir därför 
extra viktigt. 

c) Elinstallationers funktion är viktig att bibehålla. Både som elsäkerhetsrisk och som 
brandrisk. Service, underhåll och kontroll är därför extra viktigt. 
 

6. Brandcellsgränser (täthet, motstånd och storlek viktigt) 
a) Då takkonstruktionen är av brännbart material, är det viktigt att brandcellsgränsen går 

igenom och över taket. 
b) Då brandcellsgräns infaller i den nedvinklade delen av ett brutet tak, förstärks behovet 

av en brandcellsgräns som går upp över taket samt behovet av ett mer brandsäkert 
ytskikt utanpå tak i anslutning till brandcellsgränsen (strålningsvärme). 

g) En brandcellsgräns i ej brännbart material är att föredra före brännbart material. 
h) Otätheter i brandcellsgränser medför stor risk för brandgasspridning och därmed 

brandspridning. Att dörrpartier, rörgenomföringar etc genomförs på ett korrekt sätt är 
därför oerhört viktigt. 

i) Till ytan mindre brandceller bedöms som en förutsättning för att räddningstjänsten skall 
kunna begränsa en brand. En fullt utvecklad brand inom en brandcell motsvarande 
8000 kvadratmeter är mycket svår att hejda. 
 

7. Byggnadskonstruktion (bärighet viktig) 
a) God bärighet skapar förutsättningar för räddningstjänsten att aktivt hålla en 

begränsningslinje i form av en brandcellsgräns inne i byggnaden. Med låg bärighet 
riskerar såväl takkonstruktion som ytterväggar att rasa, vilket medför att 
räddningstjänsten inte får en god möjlighet begränsa branden invid en 
brandcellsgräns. 

 
8. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

a) Det går inte nog att understryka vikten av ett fungerande systematiskt 
brandskyddsarbete i verksamheten. Ett väl fungerande arbete medför en klart 
minskad risk för en storskada. Dock måste detta kopplas till byggnadens 
förutsättningar i stort, inbyggt brandskydd, brandlarm, antal rökluckor, storlek på 
brandceller m.m. vilket vid denna brand har blivit tydligt. 

 
9. Tillsyn, lag om skydd mot olyckor (LSO) 

a) Tätare tillsyner enligt LSO (senaste tillsynen 2001, 11 år innan branden) 
b) Huruvida anläggningen bör betraktas som farlig verksamhet i enlighet med LSO 2:4 bör 

diskuteras. 
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14. Underlag och förutsättningar 
 
14.1 Avspärrning 
Polisen spärrade av platsen i anslutning till att räddningstjänst formellt avslutades 2012-09-24. Efter 
inledande genomgång av bilder, filmer, vittnesuppgifter samt en första övergripande 
brandplatsundersökning 2012-09-25 begränsades avspärrningen till norra halvan av byggnad A 
respektive B. Efter ytterligare ett par brandplatsundersökningar hävdes avspärrningarna helt. 
 

14.2 Undersökning 
Brandplatsundersökning skedde 2012-09-25 av polisens tekniska rotel tillsammans med 
räddningstjänsten. Ytterligare brandplatsundersökningar skedde vid flera tillfällen under slutet av 
september och början av oktober månad. Under arbetet användes bland annat räddningstjänstens 
högfordon för att ta översiktsbilder. Även polisens brandhund användes i utredningsarbetet. 
 

14.3 Erfarenhetsåterföring 
Halmstad kommun hade i slutet av november 2012-11-28 ett större event med erfarenheter från 
branden i Halmstads hamn på programmet. Undertecknad medverkade vid detta evenemang med en 
presentation av var vi just då stod i utredningsarbetet kring brandstartplats och brandförlopp. Senare 
har även erfarenheter presenterats för såväl egen organisation som för olycksutredare runt om i 
Sverige samt för andra utomstående organisationer och aktörer. 
 
Genomförda föreläsningar- föredrag: 

• 2012-10-01, Befälsutvecklingskurs, Räddsam Halland 
• 2012-11-20, Regional träff för olycksutredare i Kronoberg och Halland, Ljungby  
• 2012-10-25, Brandingenjör och insatsledaremöte räddningstjänsten Halmstad  
• 2012-11-28, Större event vid Halmstad Arena tillsammans med hela kommunen, Halmstad 
• 2013-01-30, Träff MSB:s regionala samordnare för olycksundersökning i Sverige, Stockholm  
• 2013-02-20, Regional träff för olycksutredare i Stockholms län, Attunda  
• 2013-02-28, Civilförsvarsföreningen i Halland  
• 2013-03-26, Regional träff för olycksutredare i Västra Götaland, Länsstyrelsen Göteborg  
• 2013-03-27, Hallands brandbefälsförening  
• 2013-04-11, Brandskyddsföreningen i Halland  
• 2013-04-13, Civilförsvarstämma Halland  
• 2013-04-17, Personal vid räddningstjänsten i Halmstad  
• 2013-04-30, Personal vid räddningstjänsten i Halmstad 
• 2013-05-27, Salinity, Hanson & Möhring 

 
Utredningsrapporten offentliggörs: 

• 2013-06-13, WSP, Salinity, Hanson & Möhring  
 
Utredningsrapporten tillsänds: 

• Räddningstjänsten Halmstad 
• Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 
• Länsstyrelsen Halland 
• Boverket 
• Elsäkerhetsverket 
• Byggnadskontoret Halmstad 
• Fastighetskontoret Halmstad 
• Fastighetsägaren, Samhällsbyggnadskontoret Halmstad 
• Verksamhetsutövaren, Salinity, Hanson & Möhring 
• Hallands hamnar 
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14.4 Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
• Samtal med räddningspersonal 
• Vittnesförhör  
• Bilder, filmer 
• Loggar, insatsrapporter, medieuppgifter etc. 
• Brandplatsundersökningar 
• Simulering av brandförloppet 

 
 
14.5 Bilagor 

1. Systematiskt brandskyddsarbete för verksamheten (SBA) 
2. Brandlarmslogg G4S 
3. Polisprotokoll, tekniska roteln 
4. Rapport FSD, simulering 
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