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1. Sammanfattning
Söndagen den 24 juli klockan 16:48 larmas Nerikes Brandkår ut av SOS Alarm i Örebro till en
skogsbrand väster om Bocksboda i Kilsbergen. Ett åskoväder har passerat i området under lunchtid
vilket sannolikt startat en brand ute på Karthälleömossen. Branden är svår att lokalisera för
räddningsenheterna och det är långt till naturliga vattenresurser i området. Efter en något defensiv
uppstart av insatsen kan insatsen påbörjas med full kraft under måndagen. Arbetet med branden i
skogen fungerar bra trots att släckningspersonalen får kämpa med slangdragning, svårigheter med
vattenförsörjningen och vindar.
Ledningen av skogsbranden haltar dock, främst när det gäller personal, underhåll och
dokumentation. Utredningen visar på att Nerikes Brandkår behöver utveckla sin förmåga att leda
insatser som löper över en längre tid. Medvetenheten om hur detta ska göras är god hos Nerikes
Brandkår. Det som fattas är ett gemensamt tänk och ett likriktat synsätt på hur en effektiv
räddningsinsats ska ledas.
Skapande av ett system med rutiner, instruktioner och checklistor som hjälper de befäl som ska leda
insatsen är en faktor som måste prioriteras för att Nerikes Brandkår ska lyckas fullt ut.
Sammanfattning av åtgärdsförslag:


Nerikes Brandkår bör arbeta fram ett ledningssystem inom organisationen för att skapa en
kontinuitet, styrka och hållbarhet när det gäller ledning av räddningsinsatser över tid.



Nerikes Brandkår bör utveckla och utöka utbildningen för brandbefäl i ämnet skogsbrand både
teoretiskt och praktiskt.



Nerikes Brandkår bör förse stationernas första fordon (släckbil) med kartstöd i form av
navigatorer och GPS.



Ökad utbildning och övning för den organisation som bedriver brandflyg i länet.



Brandflyget bör förses med teknisk utrustning för bildöverföring för att kunna förmedla bilder från
skogsbranden.



Nerikes Brandkår bör genomföra utbildning i samverkan med Försvarsmaktens hemvärnsorganisation.
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2. Uppdrag och mandat
Olycksundersökningen har gjorts på uppdrag av Nerikes Brandkår.
Nerikes Brandkår ska undersöka räddningsinsatser i enlighet med 3 Kap 10§ Lag (SFS 2003:778) om skydd
mot olyckor. Nerikes Brandkår gör detta för att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och
räddningsinsatsens genomförande, alternativt utreda en viss specifik omständighet, förmåga eller annat
som kan vara förenat med viktiga lärdomar. Olycksundersökningen ska användas för utveckling av

den operativa verksamheten och det olycksförebyggande arbetet.

3. Undersökningsarbetet
3.1 Syfte
Denna olycksundersökning har till syfte att klargöra hur räddningsinsatsen har genomförts främst
med avseende på ledning av insatsen över tid. Utredningen ska användas för utveckling av den
operativa verksamheten och det olycksförebyggande arbetet. Olycksundersökningen ska beskriva
händelseförloppet och ta vara på erfarenheter från insatsen.

3.2 Avgränsning
Fokus i olycksundersökningen har lagts på ledning av insatsen. I övrigt kommer insatsens
genomförande vad gäller släckinsats mm samt samverkan med andra aktörer och myndigheter
behandlas övergripande.

3.3 Metod
Händelsen har analyserats med hjälp av metoden avvikelseutredning. Intervjuerna med
insatspersonalen har genomförts med hjälp av delar tagna från utvärderingsmetoden AAR (After
Action Review).
Det är främst avvikelser gällande ledning av insatsen som kommer att redovisas.

3.4 Lärandeperspektiv
Olycksundersökningen ska ta utgångspunkt från den situation som rådde på platsen och de
svårigheter och förutsättningar som personalen hade att arbeta utifrån. Utredningen ska inte vara
skuldbeläggande, varken för enskilda personer eller för organisationer. Viktiga erfarenheter och
eventuella åtgärdsförslag ska dock klargöras, sammanställas och spridas så att
räddningstjänstorganisationer och eventuella övriga aktörer kan förbättra sin förmåga att hantera
liknande händelser.

3.5 Datainsamling
Datainsamlingen har bestått av intervjuer och samtal med insatspersonal från egen organisation,
andra samverkande organisationer såsom försvarsmakten, markägare etc. Dokumentation i form av
händelserapport, radiotrafik, insatskartor, foton från insatsen samt väderdata har också legat till
grund för undersökningen.
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3.6 Genomförande
Olycksundersökningen har utförts av Ulf Jacobsen, brandinspektör vid Nerikes Brandkår med
utgångspunkt från LSO 3 kap 10§.
Rapporten är granskad av Thomas Bjerke och Daniel Langenbach, Nerikes Brandkår.

4. Beskrivning av olycksplatsen – Karthälleömossen
Karthälleömossen är belägen mellan Bocksboda och Fagerbosjön i Nora kommun. Mossen omfattar
förutom våtmarken ett antal skogsholmar. Skogsbeståndet består främst av barrträd.

5. Händelsen
Figur 1: Insatsen i gång

Källa: Sara Bornedahl, RIB styrkan Nora
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5.1 Bakomliggande händelse
Vittnesuppgifter gör gällande att blixtar och åska förekommit i området. Under lunchtid från och med
klockan 13 har ett antal blixtar registrerats runt Kilsbergen (källa: SMHI/MSB).
Det är sannolikt att den bakomliggande orsaken till skogsbranden är ett blixtnedslag.

Figur 2. Blixtregistreringar aktuellt datum kl 13 och kl. 16

Källa: SMHI/MSB
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5.2 Väderdata den 24/7-2016, aktuell tid


Klart väder



Temperatur medel ca +23 °C



Ostlig vind 2 m/s

(Källa: Örebro Flygplats via rl.se)

Figur 3. Juli månads väder 2016.

Källa: rl.se/

Vädret under juli månad 2016 i Sverige var som helhet varierande, men månaden blev något varmare
än normalt.
Brandriskvärden i det aktuella området runt Karthälleömossen visar under juli månad på en mindre
risk för spridning och antändning av skogsbrand före branden. Brandriskprognosen den aktuella
dagen enligt SMHI var FWI index 2 och HBV index 2 vilket gör att risken för skogsbrand bedöms som
liten.
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6. Räddningsinsatsen
Söndag 24 juli
Klockan 16:48 larmas Nerikes Brandkår till en skogsbrand i närheten av Bocksboda norr om
Garphyttan. Ett flertal andra händelser pågår samtidigt vilket gör att Inre befäl begär att
räddningschef i beredskap ska förstärka upp den inre ledningsplatsen (1000).
Inledningsvis var det svårt att lokalisera brandens position vilket fördröjer att en räddningsinsats kan
starta upp. Det är svårigheter i kommunikationen mellan brandflyg, T 1000, SOS-Alarm och de
utlarmade styrkorna som gör att brandens position inte kan fastställas.
Utlarmade styrkor i samband med larmet är Garphyttan (stn 1900), Nora (stn 3800), samt
insatsledare (bil 1080). Örebro (stn 1000) utlarmas senare. Garphyttan som är första styrkan i
området upptäcker rökutveckling från branden men har svårt att lokalisera platsen. Styrkan upplever
att branden är omfattande och rökutvecklingen stor.
Skogsägaren som varit framme på brandplatsen kontaktar SOS-alarm och erbjuder sig att lotsa
styrkorna på plats. Efter att insatsledaren fått kontakt med skogsägaren kan en exaktare position på
branden fastställas. Terrängen på platsen är oländig och insatsledaren kan snabbt konstatera att
vattenförsörjningen för brandsläckning kommer att bli ett problem. Inre befäl får i uppdrag att
undersöka möjligheterna till att rekvirera helikopterresurser. Efter att insatsledaren och ägaren varit
framme vid branden kan släckningsarbetet starta upp med en första åtgärd att begränsa branden
med hjälp av flamdämpare och ryggsprutor vilket upplevdes ge bra effekt. Släckningsarbetet påbörjas
vid 21-tiden cirka fyra timmar efter larm. Branden har då spridit sig från mossen in i skogen mest
bestående av barrskog.
Inre befäl och räddningschef i beredskap kallar under tiden in externa resurser i form av privat
helikopter samt bandvagn från SAAB Bofors testcenter (SBTC) under söndagskvällen. Fler resurser
från Nerikes brandkår larmas ut i form av Fjugesta (stn 1600) och Pålsboda (stn 6700).
Förstärkning av inre ledningsplats med ytterligare ett inre befäl görs vid 21-tiden.
Helikopter från Heli Air Västerås är först på plats och gör en rekognosering tillsammans med
insatsledaren som kan skapa sig bild av brandens omfattning och spridningsriktning.
Arbetet fortsätter med att begränsa branden med hjälp av den torra släckmetoden, med
flamdämpare och ruskor samt att bygga slangsystem för att få fram vatten till brandplatsen.
En helikopterinsats med vattenbombning bedöms inte som möjlig då mörkret faller.
En ledningsplats bestäms till den vändplats som finns på en skogsbilväg norr om Karthälleömossen.
Inre ledningsplats arbetar med att utforma en lägesbild och planeringsarbete. Målsättning är att
undersöka resursbehov över tid och att skapa uthållighet i insatsen.
Den taktiska planen är att när vattenförsörjningen är tryggad ska branden ringas in, så att
begränsningslinjer skapas. Dessa ska förstärkas och säkras. Skogsbrandens dygnsrytm ska utnyttjas så
avlösande styrkor ska vara på plats och påbörja släckningsarbetet kl. 06.00 på måndagen. Läget i
brandområdet bedöms som lugnt.
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Figur 4 Branden från ovan, söndag kväll

Källa: Ola Magnusson

Måndag den 25 juli.
Ett intensivare arbete med begränsning och släckning av branden påbörjas på måndagens morgon
runt klockan 06. Tre helikoptrar, en från försvarsmakten och två från privata aktörer, deltar i arbetet.
Nya resurser har kommit till platsen för att delta i arbetet.
Branden sprider sig långsamt i nordostlig riktning. Brandmännen arbetar för att komma runt med
slangledningen.
Avlösningar av insatta styrkor pågår under morgon/förmiddag. Inre befäl kontaktar försvarsmaktens
vakthavande befäl i Skövde, militärregion Väst efter diskussion med räddningschef i beredskap och
insatsledare. Inre befäl har också ett informationsutbyte med tjänsteman i beredskap (Tib) på
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb). Militärens insatschef (MIC)för hemvärnet
meddelar att 17 man och 2 bandvagnar kan ställas till förfogande. Den militära resursen är på plats
vid 15-tiden.
Vid lunchtid ökar brandens intensitet då vinden tilltar något och brandmännen får slita för att hålla
emot spridningen av branden. En förstärkning av yttre ledning görs runt lunchtid, detta för att avlasta
räddningsledaren och underlätta kommunikationen bakåt mot inre ledningsplats.
Förstärkningsåtgärden skapar dock inte det resultat som förväntas.
En förfrågan ställs till MSB om resursförstärkning i form av skogsbrandmodul då Nerikes Brandkårs
förråd av slang och skogsbrandmateriel är tömda. MSB agerar snabbt och skogsbrandsmodulerna är
på plats på Örebro brandstation ca tre timmar efter att beställning lagts. Modulerna hämtas från
Strängnäs.
Under eftermiddagen avvecklas helikopterresurser och den styrka från SAAB Bofors testcenter som
kallats in under söndagen återkallas. Släckningsarbetet går bra och det arbetas utöver kvällen med
att komma runt brandhärden med slangledning och släcka glödbränder.
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En brand upptäcks av försvarsmaktens helikopter vid Kviddtjärn. Den vattenbombas och släcks
direkt. Garphyttan (stn 1900) får uppdraget att kontrollera samt arbeta med eftersläckning på
platsen. Under natten mot tisdag är det lugnt på brandplatsen och det kommer lite regn.
Tisdag den 26 juli
Tidigt tisdag morgon avbokas den militära helikopter då behov av släckinsats från luften saknas.
Runt 8-tiden är branden omringad av slang och släckningsarbetet fortsätter för att helt släcka främst i
ytterkanterna och sedan de glödhärdar som finns inne i brandområdet.
Under förmiddagen får släckningsarbetet också hjälp av en kraftig regnskur.
Vid 14-tiden är det arbetet genomfört och den östra delen av området är i princip släckt.
Onsdag den 27 juli
Under morgontimmarna kraftsamlas det för att få bukt med de glödhärdar som finns kvar i området.
Brandområdet kontrolleras under eftermiddagen och det beslutas att om inget oförutsett inträffar så
kommer räddningsinsatsen avslutas och lämnas över till markägarent efter nattens bevakning.
Räddningsinsatsen avslutas den 28 juli klockan 08:00.
Markägaren upplyses om behovet av bevakning av brandområdet i sju dygn.
Brandområdet uppskattas till ca 18 hektar, varav 8 hektar produktiv skogsmark samt 10 hektar
våtmark. Två privata skogsägare och ett skogsbolag drabbas av branden.

Figur 5 Branden söndag kväll den 24/6

Källa: Sara Bornedahl, RIB styrkan Nora.
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7. Analys och diskussion
7.1 Analys
Ett antal större händelser som inträffat under senare år inom Nerikes Brandkårs område visar att det
finns en förbättringspotential när det gäller att leda händelser där ett behov av kontinuerlig resursoch materielförstärkning över tid föreligger.
En stor, långvarig eller komplex insats innebär utmaningar för insatspersonalen där många uppgifter
måste lösas, struktureras och utföras, gärna snabbare än normalt. Att kunna ”läsa” situationen eller
olyckan, och att snabbt kunna uppfatta händelsens omfattning med tanke på dimensionering av
resursbehovet både för att utöva ledning och för att sätta in tillräckliga resurser är något som
behöver utvecklas inom Nerikes Brandkår för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats.
Räddningstjänsten måste vid en skogsbrand förhålla sig till en långvarig insats som utvecklar sig.
Branden måste hämtas in och fås under kontroll och släckas. Svårigheten ligger i att uppfatta,
bedöma och förutse en sannolik utveckling av skogsbranden. För att få kontroll på en skogsbrand
måste personal-, materiel- och ledningsresurser mobiliseras så tidigt som möjligt.
Branden vid Karthälleömossen var en långvarig insats som utvecklade sig över tid. Tidigt drogs
personal- och materielresurser, bland annat egna skogsbrandsstationer samt helikopterstöd till
platsen. Även på ledningsnivå förstärktes insatsen under söndagkvällen med ett extra inre befäl.
Under måndagen förstärks den yttre ledningen upp men detta får inte avsedd effekt. Den inre staben
återgår under måndagen till att var endast ett inre befäl och räddningschef i beredskap.
Att få ett grepp om brandens omfattning dröjde dock då branden inte kunde lokaliseras av flera
anledningar. En defensiv hållning och en sen uppstart när brandplasten var känd gjorde också att
uppfattning om brandens omfattning fördröjdes.
När arbetet i skogen var igång fungerade det väl. Trots vattenbrist under söndagskvällen begränsades
branden med hjälp av den torra metoden med gott resultat. När väl vattenförsörjningen var
säkerställd med ledningar som dragits fram under måndagsmorgonen kunde ett bra och effektivt
släckningsarbete genomföras.
Nerikes brandkår har sedan 2010 arbetat med att förstärka förmågan att släcka skogsbränder vad
gäller materiel och personal. I dagsläget finns förutom Örebro (stn 1000) fem uttalade skogsbrandsstationer Dessa är Guldsmedshyttan (stn 3200), Nora (stn 3800), Garphyttan (stn 1900), Pålsboda
(stn 6700) samt Finnerödja (stn 5600). Stationerna förfogar över förutom slang och slangarmatur och
övrigt skogsbrandmateriel, en terränghjuling. Ytterligare resurser i form skogsbrandsmateriel finns
utplacerade på Örebro (stn 1000) Lindesberg (stn 3000), Byrsta (stn 6000), Laxå (stn 5500) samt
Askersund (stn 5000).
Branden på Karthälleömossen visade att skogsbrandsresursernas antal och placering i dagsläget
ligger på en bra nivå.
Utredaren vill belysa att det finns delar under insatsens gång som behöver beaktas, bearbetas och
hanteras för att öka effektivitet och förmåga.
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Brandens och brandplatsens positionering
Branden positionerades tidigt i insatsen av brandflyget. Den bäring som flyget lämnar hanteras inte
på rätt sätt av SOS-alarm, vilket leder till osäkerhet kring brandens positionering.
Bil 1910 som är först ut mot branden saknade kartstöd. En navigator hade i det här fallet varit till stor
hjälp och underlättat för personalen att hitta fram till brandplatsen.
Brandflyget frångår de riktlinjer som finns vid upptäckt av skogsbrand som länsstyrelsen i Örebro län
tagit fram (se länsplan 2016 Skogsbrandbevakning med flyg i Örebro). Det aktuella brandflyget
försökte möta upp de anländande enheterna istället för att cirkulera runt brandplatsen. Detta ledde
till att brandflyget inte kunde upptäckas vid brandplatsens uttalade position.
Val av ledningsplats
Ledningsplatsen utsågs i närheten av branden vilket kan vara en fördel. I det här fallet drogs mycket
resurser och fordon till platsen. Media och privatpersoner kunde också ta sig in till den vändplan som
utsetts vilket gjorde att det blev ”trångt och bökigt” kring ledningsplatsen.
En ledningsplats för större insatser bör väljas där det är gott om utrymme för fordon och resurser att
samlas och ställa upp. Plats bör också finnas för media med mera. Vid den aktuella branden skulle till
exempel Bocksboda varit en lämpligare plats för ledning.
Resursförstärkning
Resursförstärkning i form av personal och materiel drogs tidigt i insatsen vilket var en framgångsfaktor. Planering för avlösning görs under söndagskvällen men semester och beredskapsskifte på
måndagsmorgonen ställde till bekymmer. Bakre ledning valde då på morgonen att dra larm via SOS
för avlösning till brandplatsen. Detta leder till att de som larmas ut inte är förberedda på ett bra sätt
inför det jobb som ska utföras. Som tidigare sagts är det viktigt att tidigt i insatsen försöka få en
uppfattning om händelsen och tidigt börja planera för hantering av resurser.
Det är bättre att kalla tillbaka planerade resurser än att jobba minutoperativt med resursplanering.
En tidig resursplanering gör också att det strategiska arbetet underlättas för att inte åsidosätta
beredskapen i förbundet.
Att använda sig av treskift för brandpersonal och tvåskift för befäl är ett enkelt verktyg som skapar en
kontinuitet och en bra överlappning vid personalplanering genom insatsen.
”Ledning över tid”
Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 uppmärksammade även Nerikes Brandkår på att stora
insatser kräver en större planering av ledning, dokumentation, personal, materiel, samverkan,
kommunikation med mera. En del arbeten och planeringsinsatser genomfördes 2014 - 2015 såsom
uppföljning av brandriskvärden och prognoser, planerade befälsmöten/överlämningar, uppdatering
av planer etc. Dock har arbetet med att ta fram ett system/struktur/instruktion för ledning och
framförallt ledning över tid inte prioriterats.
När utredaren samtalar och diskuterar med berörda funktioner, brandbefäl och brandmän inom
Nerikes Brandkår om hur en större räddningsinsats ska ledas är de flesta väl medvetna om hur en
effektiv räddningsinsats bör genomföras. Det finns också förslag, och goda tankar och idéer i ämnet.
Tyvärr så, när det ”kommer till kritan”, ramlar organisationen tillbaka till ruta ett och brister uppstår
på främst ledningsnivå. Utredaren anser att det är dags att sätta ned foten och bestämma sig för hur
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riktlinjerna för hur en större räddningsinsats bör ledas så att en effektiv räddningsinsats kan
genomföras.
Riktlinjerna för ledning bör kunna användas lika väl vid små olyckor som större händelser.
Rutiner för ledning på skadeplats, insatsplaner, dokumentation, personalplanering, resursförstärkning, sambandstablåer, kartstöd, lägeskartor, IT stöd, stabsuppbyggnad, stabsarbete,
samverkan, är ett antal rubriker som bör finnas med och skrivas ned i instruktioner som sedan antas,
arbetas efter och utbildas och övas i. Detta för att få till en enhetlighet, styrka och trygghet i
ledningsdelen inom organisationen för att kunna leda större insatser över tid på ett effektivt sätt.
Ett så kallat enhetligt ledningssystem som fungerar finns redan i dag i bland annat Norge, USA,
Kanada med flera länder. De här ländernas sätt att leda större insatser har använts i många år och
fungerar väl. Även i Sverige finns goda exempel på hur man arbetar med ledning vid större insatser,
bland annat Räddsam F i Jönköpings län som vid ett flertal större insatser genomfört ledning av dessa
med ett gott resultat.
Nerikes Brandkår har tecknat avtal med angränsande räddningstjänstförbund bland annat om hjälp
med ledningsresurser i samband med större insatser. I det forumet bör det finnas möjligheter att
arbeta fram och utveckla ett system att leda en större räddningsinsats på ett likriktat sätt och som
håller över tid.
Att jobba med ledning av större insatser bör vara en högt prioriterad fråga för Nerikes Brandkår.

Figur 6 Spridning av branden söndag kväll

Källa: Ola Magnusson
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7.2 Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer kan också redovisas under insatsen vid Karthälleömossen.





Insatspersonalen arbete ute i skogen i samverkan främst med Försvarsmakten, polisen samt
privata aktörer fungerade enligt de medverkande i insatsen mycket bra.
Tidig resursförstärkning med släckresurser i form av personal, materiel och helikoptrar.
Helikopter används för en tidig rekognosering av brandområdet.
Utnyttjande av skogsbrandens dygnsrytm medförde att släckarbetet blev effektivt.

I övrigt kan påpekas att trots att branden vid Karthälleömossen krävde stora resurser i form av
personal och materiel kunde andra inträffade händelser och insatser inom förbundet hanteras på ett
optimalt sätt.

8. Åtgärdsförslag/rekommendationer
Efter att ha analyserat insatsen vid Karthälleömossen lämnar utredaren följande rekommendationer:


Nerikes Brandkår bör arbeta fram ett ledningssystem inom organisationen för att skapa en
kontinuitet, styrka och hållbarhet när det gäller ledning av räddningsinsatser över tid.
Ledningssystemet bör innehålla instruktioner och checklistor för att likrikta ledningen vad
gäller uppbyggnad och skapande av till exempel yttre och inre stab, insatsplaner,
personalplanering, förplägnad, materiel, logistik, dokumentation med mera.
Dessa instruktioner och checklistor bör samlas i en ”Plan för skogsbrand för Nerikes
Brandkår” som revideras varje vår. Ovanstående instruktioner och checklistor bör också
anpassas så att dessa kan användas vid andra typer av händelser.
Ledning av större insatser bör vara en högt prioriterad fråga för Nerikes Brandkår.



Nerikes Brandkår bör utveckla och utöka utbildningen för brandbefäl i ämnet skogsbrand
både teoretiskt och praktiskt.
Ämnen som tolkning av väderdata, skogsbrandens förlopp, släckning med hjälp av helikopter,
dokumentation, skapande av insatsplan samt riskbedömning av både skogsbrand och
arbetsmiljö kan nämnas på delar som bör utvecklas inom organisation.



Nerikes Brandkår bör förse stationernas första fordon (släckbil) med kartstöd i form av
navigatorer och GPS.
De stationer som verkar som förstärkningsstationer bör prioriteras vid anskaffning.



Ökad utbildning och övning för den organisation som bedriver brandflyg i länet.
Utbildning och övning bör genomföras i samverkan med Nerikes Brandkår och länsstyrelsen i
Örebro Län.
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Brandflyget bör förses med teknisk utrustning för bildöverföring för att kunna förmedla
bilder från skogsbränder.
Detta skapar förutsättningar för en rättvis och gemensam lägesbild av brandens förlopp och
omfattning för deltagande räddningsenheter. Även utbildning och övning i att dela lägesbild
med berörda aktörer bör genomföras.



Utbildning i samverkan med Försvarsmaktens hemvärnsorganisation.
Utbildningen bör innehålla kunskapsutbyte om varandras organisationer samt teoretisk och
praktisk skogsbrandsläckning. Utbildningen bör genomföras minst vartannat år då
personalomsättning förekommer i båda organisationerna.

9. Kommunikation av erfarenheter
Erfarenheter och åtgärdsförslag gällande den här insatsen kommuniceras med Nerikes Brandkår,
räddningsavdelningen, SOS-alarm, Polisregion Bergslagen samt Lässtyrelsen Örebro Län

Sändlista Olycksundersökning Skogsbranden Karthälleömossen.
Länsstyrelsen Örebro län

Marcus Sjöholm

marcus.sjoholm@lansstyrelsen.se

Försvarsmakten

Krister Gråberg

graberg2@hotmail.com

Nerikes Brandkår

Anders Larsson

anders.larsson@nerikesbrandkar.se

Brandposten
Utgående diarium
MSB

inloggning rapportsystem
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Bilaga 1. Exempel på ledningsstruktur vid större skogsbrand

Källa: Uj
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Bilaga 2. Kartor över området.

Olycksplatsen

Källa: Daedalos
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Brandområdet

Källa: Nerikes Brandkår
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Bilaga 3. Avvikelseutredning
Datum:
2016-07-24
Plats:
Karthälleömossen

Händelse:
Brand ute - Skogsbrand

Avvikelse
Före insats:
Positionering av olycksplats
Skogsbrandflyget
Kartstöd – Navigering
Uppstart av insats
Under insats:
Ledningsplats

Samband

Ledning förstärkningsresurser
Personal

Ledningspersonal
Ledning dokumentation

Helikopter

Utredare: Uj

Utredningsdatum: 2017-04-02.
Sida: 1

Risk - Avvikelse

Åtgärdsförslag

Kommentar

Svårt att lokalisera brandplatsen.

Övning, utbildning för de aktörer
som förväntas delta i insatsen.
Kartstöd i form av navigator i fordon.

Nerikes Brandkår.
SOS-alarm.
Brandflyget.

Inget naturligt vattentag i närheten
fördröjer insatsen.

Gör omfall av metod.

”Torra metoden” fungerar.

Trängsel.
Framkomlighet, ett fordon i taget.
Säkerhet.

Undersök plats för ledning där det
finns gott om utrymme för fordon,
materiel, media mm

Svårigheter med sambandet mellan
de insatta enheterna.
Radioenheter saknades.

Initiera sambandstablå.
Samverka med Försvarsmakten.

Resurser kallas in med hjälp av att
dra larm vilket gör att brandmännen
är dåligt förberedda för den insats
som ska genomföras.
Otydlighet vid förstärkning.
Svårigheter att följa upp insatsens
genomförande, insatta resurser
Svårt att följa upp beslut och skäl för
beslut.
Säkerhet.

Planera tidig för att kalla in resurser.
Utnyttja kårcheferna för planering.

Utbildning, övning, rutiner.
Skapa en likriktad rutin för att
dokumentera händelseförloppet
före, under och efter insats..
Arbeta med Insatsplaner.
Används mer än en helikopter bör
en luftsamordnare utses.

.

Program för att dokumentera insatser
till exempel LUPP (Msb),
Oculus (Daedalos)
Klokt att helikopter användes tidigt i
rekognosering av området.
1
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Taktik, helikopterbrandsläckning.
Datum:
2016-07-24
Plats:
Karthälleömossen

Händelse:
Brand ute - Skogsbrand

Avvikelse
Ledning service/underhåll

Utbildning, övning.
Utredare: Uj

Utredningsdatum: 2017-04-02..
Sida: 2

Risk - Avvikelse

Åtgärdsförslag

Kommentar

Brist på förplägnad i delar av
insatsen.
Hemvärnet fick ordna mat och
drivmedel på egen hand.

Planera tidigt i insatsen för mat och
underhåll.
Upprätta personalschema, två- och
treskift samt matuppehåll.

Samverka med Försvarsmakten.

