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Definitioner och förkortningar 
 
BORF – Bohus Räddningstjänstförbund, benämns stundvis under detta arbete som enbart, 
förbundet. 

RSG – Räddningstjänsten Storgöteborg  

LC – Ledningscentralen som är placerad på Gårda brandstation i Göteborg. 

SOS Alarm Sverige AB – benämns under arbetet enbart som SOS 

RCB – Räddningschef i beredskap 

IL – Insatsledare (Tillika räddningsledare under den aktuella händelsen) 

TIB – Tjänsteman i beredskap 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Ett varningssystem som används vid olyckor och 
allvarliga händelser. 
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Sammanfattning 
Tidigt på förmiddagen, klockan 07:54 tisdagen 17 Juli, 2018 sker ett läckage av ammoniak på Ale 
Arena. Larmet utlöstes till följd av en teknikers arbete på platsen. Initialt larmas räddningsenheter 
från brandstationen i Kungälv och Surte samt insatsledaren till platsen. Det uppdagas snabbt att 
detta är en skarp händelse och att ammoniak sprider sig i närområdet. Tidigt fokuseras insatsen 
på att evakuera folk.   

Senare, 09:00 meddelade RCB till LC om att aktivera en så kallat varnings meddelande via VMA. 
Strax därefter får han svaret att SOS ej kan aktivera VMA. RCB bedömer att det föreligger ett 
skyndsamt behov av att varna allmänheten och väljer att manuellt dra VMA från brandstationen i 
Kungälv. Resultatet av detta blev att tyfonerna, mer känt som Hesa Fredrik aktiverade i hela 
Kungälv och Ale kommun. I samband med att VMA och tyfonerna aktiverades framkom det 
initialt ingen information till allmänheten. Detta medförde att det bland personerna som befann 
sig i Kungälv och Ale rådde en förvirring om vad som skulle göras. Efter att ha aktiverat VMA 
väljer RCB att informera TIB i Ale respektive Kungälvs kommuner. Kl 13:00 väljer 
räddningstjänsten att aktivera signalen, faran över. 

Räddningstjänstens arbete bestod utav att skydda människor som befann sig i närheten av Ale 
arena. Därför inriktades insatsen initialt på att utrymma och att få bort de människor som befann 
sig i närheten av källan till utsläppet. Insatsen blev långdragen till följd av att det uppstod 
problem med att stoppa läckaget.  

Insatsen bedrevs med hjälp från flera aktörer, Räddningstjänsten storgöteborg var en stor 
bidragande aktör som hjälpte med insatsen. Detta i form av ledningsstöd och styrkor till 
olycksplatsen. De bidrog även genom att bedriva stabsarbete samt att hantera media.   
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Inledning 
 

Bakgrund 
På morgonen 07:55, tisdagen 17 Juli 2018 skedde ett utsläpp av ammoniak på Ale arena som 
föranledde en räddningsinsats av BORF. Räddningsinsatsen pågick till 16:30 och under denna tid 
valdes det att dra ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) för att skydda allmänheten från 
utsläppet av ammoniaken.  

Syfte 
Syftet är att inhämta erfarenheter från räddningsinsatsens genomförande och de beslut som befälen 
fattade. Detta för att BORF som organisation skall utvecklas och ta lärdom av händelsen. 

Frågeställningar 
• Översiktlig beskrivning av händelseförlopp samt räddningsinsatsens genomförande. 

 
• Taktik 

o Beslut som fattades och på vilken grund? (beslut som synnerligen påverkade 
insatsens genomförande.) 

o Hur fungerade samarbetet mellan Räddningsledaren och Räddningschef i 
beredskap? 

o Hur fungerade samarbetet med externa experter samt räddningstjänst 
 

• Utfärdande av VMA 
o På vilket sätt och varför utlöstes VMA  

 Varför utlöstes VMA över hela förbundets geografiska arbetsområde? 
o Hur fungerade kommunikationen då VMA utfärdades med: 

 Allmänheten 
 Medlemskommunerna 
 Media 
 Samt övrigt berörda 

 

Avgränsningar 
Denna utredning kommer enbart att undersöka vilka beslut samt genomförande som bedrevs 
under aktuell dag. Detta utifrån de frågeställningar som anges ovan. 

Redovisningsplan  
 
Arbetet redovisas skriftligen till uppdragsgivaren 2018-09-30.  
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Metod 
Uppdragsbeskrivningen för berörd händelse inkom till undertecknad, 7 Augusti 2018 från 
räddningschef/förbundschef Håkan Lundgren. Faktainsamling påbörjades strax efter det och 
intervju med berörda från räddningsinsatsen skedde kontinuerligt under den tid undersökningen 
pågick. 
 
Muntlig intervju har skett med följande: 
 

• Räddningsledare  
• Räddningschef i beredskap  
•   Samordnare 
•   TIB, Kungälvs kommun 
•   TIB, Ale kommun 
•   MSB 
•   SOS-alarm 
•   SOS-alarm 
•   SOS-alarm 

 
Övrig faktainsamling som har gjorts. 

• Händelserapport (2018000549) 
• Utdrag ur WIS 
• Inhämtning av material från medias rapportering 
• Medlyssning av inspelade samtal till SOS-alarm 
• Anteckningar och loggar genomförda av SOS-alarm 
• Anteckningar och loggar genomförda av LC 
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Resultat 

Beskrivning av olycksplatsen 
Ale Arena där utsläppet av ammoniak skedde är en ishall som ligger i Bohus i Ale kommun som 
invigdes i november 2007. Ishallen är placerad på Jennylundsvägen 4. Området är beläget i 
utkanten av tätorten och är i stor del omringat av andra idrottsanläggningar samt ett antal 
bostäder. (Figur 1) 
 

 
Figur 1. Visar berört område. Kartbild (hitta.se) 

 
 

Olycksorsaker 
Orsaken till olyckan ska enligt händelseförloppet skett efter att en servicetekniker som arbetade i 
teknikhallen av misstag råkat skapa utsläppet. 

Konsekvenser av olyckan 
VMA aktiverades i hela Kungälv och Ale kommun. Ett område med radie på ca 300 m från Ale 
Arena utrymdes. Under räddningsinsatsen fick en brandman föras till Kungälvs Sjukhus efter att 
ha utsatts för värmekollaps.  
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Insatsens genomförande och händelseförlopp 
Larmet kom in till räddningstjänsten 07:55 till följd av att detektorer vid Ale Arena reagerade på 
ammoniak. Larmet kom därmed in som ett automatiskt gaslarm. Initialt larmades 
räddningsstyrkor från både Surte och Kungälv samt insatsledaren (IL). Vid larmet ska 
insatsledaren skyndsamt försökt att köra iväg till olycksplatsen. Räddningschef i beredskap (RCB) 
försöker förmå insatsledaren att avvakta en stund för att säkerställa att bland annat rätt 
fordonståg åker ut på larmet.  

Vid inträffadet av larmet så fanns den avgående insatsledaren kvar på brandstationen och hjälpte 
RCB med bakre ledning i form av att inhämta material i form av insatsplaner. Detta för att på 
distans kunna bistå IL. RCB och den avgående insatsledaren gör dock bedömningen att IL ute på 
skadeplatsen är under hög stresspåslag och behöver ledningsstöd. Därför beger sig den avgående 
insatsledaren ut till olycksplatsen och bistår IL som skadeplatschef. 

Ute på skadeplatsen ankommer Surte styrkan som första enhet och gör en halvhalt där de möter 
upp en servicetekniker som av misstag har släppt ut ammoniak vilket ledde till ett pågående 
utsläpp. Serviceteknikern meddelar att det ej är någon kvar i byggnaden men Surte styrkan väljer 
att skicka två brandmän klädda i larmställ och andningsapparater för att säkerställa att ingen är 
kvar. Brandmännen fick även till uppgift att försöka stoppa läckaget via att trycka på nödstoppet 
(vilket inte fungerade).   

IL ankommer strax efter Surte styrkan till skadeplatsen och tar över som räddningsledare vid 
08:14. Tidigt under händelsen så inser IL och RCB att det kommer att bli en långvarig insats och 
att extern resursförstärkning kommer att behövas. Därför beställer man extra kemresurser och 
ledningsstöd i form av insatschef från räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Trycket från 
massmedia ska enligt de inblandade varit omfattande. Därför ber RCB hjälp av RSG med att 
förmedla information till media. Detta genom bland annat pressmeddelande, vilket visas nedan i 
figur 3. 
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Figur 3 - Pressmeddelande från RSG 

Till följd utav att styrkan initialt inte har lyckats få stopp på utsläppet av ammoniak så görs 
bedömningen av insatsledaren att det behövs dra ett VMA-larm över Bohus och Surte. Detta för 
att varna allmänheten och att minimera risken att någon ska skadas till följd av ammoniak 
utsläppet. RCB kontaktar därför LC vid 09:00 om detta.1 RCB får senare svar på att VMA ej kan 
aktiveras genom SOS. Därför beslutar han sig för att aktivera VMA manuellt från Kungälvs 
brandstation. Att genomföra denna åtgärd är mycket sällsynt förekommande och kräver 
handpåläggning i flera steg för att dels aktivera VMA-larmet men även att selektera larmet till rätt 
område. RCB sökte stöttning genom att kontakta ledig personal som skulle kunna hjälpa till via 
telefon med detta.   
 
Trots försök att få hjälp via telefon så kunde inte RCB selektera larmet2 och gör bedömningen att 
VMA behöver aktiveras skyndsamt för att inga personer ska skadas av ammoniakutsläppet. 
Därför väljer han att aktivera VMA larmet över hela förbundet. Larmet aktiverades 09:06. 
Därefter väljer RCB att informera TIB i Ale respektive Kungälvs kommun om händelsen.3 
 
I samband med att VMA aktiverades så ökar medietrycket markant för de inblandade under 
insatsen. RSG gör bedömningen att de ej kan förmedla mer information än det som redovisades 
under pressmeddelandet. Detta eftersom RSG bedömer att de ej har mer information och 
kunskap om händelsen då de ej är den organisation som driver händelsen. 
 
Både RCB och räddningsledaren beskriver i efterhand att det höga trycket från bland annat media 
ska ha varit påfrestande för de båda parter. RCB beskriver att hans telefon blir uppringd av 
många personer som försöker nå honom vilket enligt honom ska ha upplevts som en stressande 
faktor. Räddningsledaren uppger att det är en belastning för honom att det är såpass många 

                                                 
1 Se separat avsnitt om händelserna som utspelade sig hos räddningstjänsten storgöteborg  som redovisar i mer detalj 
vad som hände då RCB gjorde denna begäran. 
2 En potentiell orsak till att RCB ej lyckades selektera larmet kan ha berott på högt stresspåslag. Vid intervjuer 
framkommer det att han upplevde situationen som mycket brådskande och att han till följd utav situationen ej 
förmådde att reda ut hur man selekterar larmet. 
3 Se separat avsnitt om hur kommunerna agerade avseende utsläppet. 
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journalister på skadeplatsen. Han uppger att han kände ett stort behov av att ge dem information 
om händelsen. 
 
RCB och räddningsledaren för samtal sinsemellan om just media hanteringen och beslutar att 
räddningsledarna bör samtala med media för att ge dem mer information om situationen. I 
samband med information framkommer det motstridiga uppgifter i media4.  Det uppges bland 
annat att det inte var någon fara för allmänheten i närheten och att de kunde känna sig lugn. 
Samtidigt uppmanades allmänheten att hålla sig inomhus. Denna information delgavs strax efter 
13 då räddningstjänsten aktiverade faran över signalen. Det behöver dock lyftas upp att 
räddningstjänsten formellt fortfarande bedrevs trots att man aktiverade signalen, faran över. 
Utsläppet pågick vid detta tillfälle, än om i mindre omfattning. 
 
Detta gjorde att det stundvis rådde en förvirring bland de inblandade parterna huruvida det var 
någon fara för allmänheten samt huruvida räddningstjänst fortfarande rådde i enlighet med LSO. 
Denna förvirring ska främst ha påverkat räddningstjänsten Storgöteborg som tidvis var osäker 
huruvida de skulle fortsätta att bedriva stabsarbete eller ej.5 Det ska dock tilläggas att 
undertecknad ej kan finna några tecken på att allmänheten upplevde några otydliga eller 
motsträviga uppgifter från räddningstjänstens sida. Utan detta framkallade enbart en osäkerhet 
internt bland den personal som arbetade med händelsen. 
 
Räddningsinsatsen fortlöpte med att minska konsekvenserna utav utsläppet. Detta genom att dels 
tvätta ner gasmolnet och att ventilera gasen med PPV-fläkt. Räddningstjänsten fortsatte med 
denna åtgärd och kunde notera att halten av ammoniak minskade. När ammoniaken minskade 
tillräckligt mycket kunde senare en tekniker ta sig till teknikrummet för att stänga av utsläppet. 
Detta lyckades och därefter avslutades räddningstjänsten. 
 
 
  

                                                 
4 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7000305 , ljudinspelning hos Sveriges Radio P4 som skapade 
intern förvirring och osäkerhet. 
5 En möjlig orsak till att en sådan förvirring uppstod kan ha berott på att insatsen bedrevs med tre geografiskt 
placerade staber. En yttre stab vid skadeplatsen, en stab vid Kungälvs brandstation samt en stab vid Gårda 
brandstation. Undersökningen visar att det ej fanns någon samlad helhetsbild hos de tre geografiskt placerade 
stabsplatserna. Detta kan ha bidragit till att en förvirring uppstod i samband med mediautlåtandet. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7000305
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Händelseförlopp hos externa parter 

Händelseförlopp Kungälvs Kommun 
Inom Kungälvs kommun uppmärksammade man att Hesa Fredrik startades igång. Initialt trodde 
tjänstemännen det var kvartalprovet som gjorde att Hesa Fredrik lät. Efter en tid insåg dock 
tjänstemännen som befann sig i kommunen att det inte var kvartalprov utan att detta var ett 
skarpt larm. Till en början arbetade man med att försöka reda ut anledningen till varför signalen 
hade uppkommit. Detta via att lyssna på Sveriges radio samt att söka information via andra 
mediekanaler. Ingen information fanns att finna till varför signalen gick. Under denna tid börjar 
även allmänheten att ringa in till kommunen och försöka få information om vad de ska göra och 
varför Hesa Fredrik lät. Växeln hos Kungälvs kommun blev av denna anledning snabbt 
överbelastad. Det var även ett högt tryck på hemsidan, som till följd av överbelastningen låg nere 
under en period. Tjänsteman i beredskap i Kungälvs kommun kontaktade RCB i BORF för att 
försöka få en förståelse till varför VMA gick ut. Vid samtalet klargjordes det till tjänsteman i 
beredskap om vad som hade hänt och att larmet inte berörde Kungälvs kommun utan Ale. 
Eftersom Kungälv inte berördes av händelsen valde TIB:en att inte upprätta en stab inom 
kommunen. TIB:en valde istället att kontakta kommunikationsavdelningen samt 
kommundirektören,  för att informera om händelsen. 
 
Nedan enligt figur 5 visar hur Kungälvs kommun gick ut med information om händelsen på 
deras Facebook sida, 09:38.  
 

 
Figur 5 - Information som Kungälvs kommun gick ut med på sociala sidor i samband med händelsen 
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Händelseförlopp Ale Kommun 
I Ale kommun uppmärksammade man, så som i Kungälv, att VMA signalen gick igång. Orsaken 
till varför signalen löd visste man inte initialt. Det skall till en början ha uppstått en förvirring 
inom kommunen om hur man skulle reagera till följd utav VMA-signalen. Det initiala 
händelseförloppet riktade in sig på att skapa en förståelse/lägesbild över varför VMA signalen 
hade gått. Ingen information kunde inhämtas genom att lyssna på radio eller de andra kanalerna 
som informationen om VMA lämnas. Ett par minuter efter det att signalen om VMA hade gått ut 
så meddelar RCB i BORF om situationen och vad den innebär. Efter samtalet valde TIB att 
kontakta Ale kommuns kommunikationsansvarig. Detta för att få ut information till 
medborgarna om situationen. Informationen gavs via sociala medier och kommunens hemsida. 
Figur 6 nedan visar att informationen delgavs till medborgarna 09:28. 
 
Efter detta begav sig TIB:en till kommunhuset i Nödinge. Detta för att informera berörda 
sektorchefer samt Tf. kommunchef om situationen. Denne valde sedan att inte aktivera 
krisledningsgruppen. Resterande tiden av dygnet höll TIB ett avvaktande förhållningssätt till 
olyckan. Detta för att avvakta vidare information från räddningstjänsten. Senare kontaktade 
räddningstjänsten kommunikationsansvarig i kommunen och meddelade att faran var över, vilket 
senare förmedlades vidare till TIB och allmänheten enligt figur 6 nedan. 
 
 

 
Figur 6 Information som Ale kommun gick ut med på sociala sidor i samband med händelsen 
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Händelseförlopp Räddningstjänsten Storgöteborg 
I ett tidigt skede blir RCB i RSG informerad om händelsens storlek och komplexitet. I samband 
med detta så initierades ett stabsarbete på brandstationen i Gårda för att hantera händelsen. 
 
 

 
Figur 7 - Stabsloggen från räddningstjänsten Storgöteborg 

 
 
RCB i BORF begärde i ett tidigt skede stöttning av RSG i form av ledningsfunktion. Den 
stöttning som BORF till en början begärde bestod av en ledningsfunktion och kemdykare som 
behövdes på skadeplatsen. BORF begärde även stöttning utav en räddningsenhet med placering i 
Kungälv för passning av andra larm. 
 
Vid 09:00 informerar RCB i BORF LC att han önskar dra VMA-larm. När stabschefen frågar 
vilken typ av larm så meddelar RCB i BORF att han ville dra ett VMA med varningsmeddelande 
och använda tyfonerna (mer känt som Hesa Fredrik). 
 
Utifrån den informationen väljer stabschefen att fysiskt bege sig till teamleadern hos SOS (SOS 
har sina lokaler på brandstationen i Gårda där även stabschefen arbetar). Stabschefen meddelar 
SOS att de ska aktivera VMA och tyfonerna i Surte och Bohus. Efter en stund meddelar SOS till 
Stabschefen att de ej kan aktivera VMA. Detta eftersom att SOS inte är uppkopplade till 
RAKEL-systemet för att kunna aktivera systemet.6 
 
RSG var, som angavs tidigare, behjälpliga med att hantera media via att skicka ett 
pressmeddelande. Detta för att avlasta medietrycket gentemot räddningsledaren och RCB i 
BORF. 

                                                 
6 Det behöver tilläggas att vid fördjupande undersökning och intervjuer med SOS. Samt när det tagits del av deras 
logg denna dag så framkommer det motstridiga uppgifter om vad som egentligen hände när stabschefen fysiskt 
begärde VMA.  
SOS har inga loggar som understödjer stabschefens utlåtande. Enligt deras utsaga så fick de samtal först från 
räddningstjänsten 09:10 om VMA och då hade RCB i BORF redan aktiverat systemet. Då samtal mellan stabschefen 
och teamleadern skedde muntligen finns det inga inspelningar som påvisar vad som egentligen hände. Att därmed 
förklara vad som hände blir inte möjligt då de muntliga redogörelserna är varandra motstridiga.  
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VMA-systemet 
Efter denna händelse så har det uppkommit att det har funnits problem med hanteringen av 
VMA-systemet. Syftet med detta stycke är att ge beställaren en bättre förståelse utav systemet och 
hur det fungerar vilket kan förklara varför händelseförloppet skedde 17 juli.  
 
Tidigare har VMA, ur ett tekniskt perspektiv, utlöst via ett ledningssystem bestående fysiskt  av 
kopparledningar. Detta sätt att aktivera VMA har av MSB bedöms som ett icke stabilt och ej 
tillräckligt driftsäkert system. För att säkerställa att VMA ska kunna aktiveras har MSB arbetat 
med att koppla upp VMA-systemet via Rakel-nätverket. Vid intervju med MSB så ska hela denna 
övergång varit klart under maj månad 2018. Detta innebär att arbetet med att överföra VMA-
systemet till Rakel ska ha varit klart i hela Sverige under Maj månad.  
 
För att undersöka huruvida detta verkligen är gjort och att utesluta teorin att arbetet kan ha varit 
försenat så har undertecknat varit i kontakt med kontaktpersonen hos underleverantören,  
som har utfört arbetet. Enligt den kontakten så är arbetet klart och SOS har möjligheten att 
aktivera VMA via Rakel. 
 
Undertecknad har varit i kontakt, och intervjuat representanter från både MSB och SOS för att få 
en tydligare bild av varför SOS ej kunde aktivera VMA under detta larm. Efter ett flertal 
intervjuer kan det klargöras att det inte finns några som helst hinder för SOS att dra VMA inom 
förbundsområdet.  
 

 
Figur 8 – Information som delgavs från krisinformation.se Där anges det att första informationen kom ut 09:22 
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Det finns dock två viktiga aspekter att lyfta fram i denna rapport. Vid inträffandet av larmet så 
hade BORF inget avtal med SOS om VMA. För att SOS formellt ska kunna dra VMA så behöver 
BORF upprätta ett avtal som ger SOS rättigheten att dra VMA.7 Ytterligare aspekt som är viktig 
att lyfta är att SOS saknar uppgifter om gruppindelningar inom kommunerna, Ale och Kungälv. 
Detta innebär att även om SOS skulle ha dragit VMA under denna olycka så skulle tyfonerna ha 
gått i hela förbundsområdet. 
 
Sammanfattningsvis så finns det inga begränsningar i det nya RAKEL-systemet för att SOS-
operatören ska kunna utlösa larmet men resultatet hade ändå blivit detsamma, dvs att alla 
tyfonerna hade gått i båda kommunerna.  
 
I samband med att VMA och Hesa Fredrik aktiverades så kom det ingen kompletterande 
information till allmänheten via radio och tv. Undertecknad kan finna att första informationen 
om händelsen och VMA kom ut 09:22 genom att analysera krisinformation.se hemsida, se figur 8 
ovan. Larmet aktiverades enligt RCB 09:06 vilket innebär att allmänheten var utan information 
om varför tyfonerna aktiverades under 16 minuter. 
 
 
 
  

                                                 
7 Observera att även om SOS inte hade den formella behörigheten att dra VMA då avtal saknades så finns det inga 
fysiska hinder att utlösa VMA. 
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Diskussion  
Denna insats visade att det inom förbundet finns en sårbarhet att hantera stora och komplexa 
händelser under semesterperioder. Detta då stöttning av olika slag saknades till framförallt RCB. 
De problem som uppstod under denna insats bedöms ha skett till följd av en stressfull 
arbetsmiljö. Detta orsakat till följd av att det var en händelse där farligt ämne var involverad samt 
att informationsbehovet var mycket stort hos media och allmänheten. 
 
Vid samtal och intervjuer med SOS så har de vid ett par tillfällen lyft fram vikten av att 
räddningstjänsten behöver kontakta SOS innan VMA aktiveras. Detta så att allmänheten 
informeras om händelsen. Ur formalia perspektiv så stämmer det, att SOS skall informeras.  
 
Undertecknad gör dock bedömningen att ur räddningstjänstens perspektiv så genomfördes ett 
korrekt agerande. RCB:s bedömning var att situationen var mycket skyndsam. För att, så som han 
bedömde det, skydda människors liv och hälsa så valde han att tillämpa en okonventionell metod 
som inte följde gängse regler för att aktivera VMA. Det är undertecknads bedömning i denna 
fråga att det genomförande agerandet, att frångå ordinarie metodik var korrekt. Det är visserligen 
olyckligt att människor inte nödvändigtvis får den information de eftersöker vid en sådan här 
händelsen. Men i kontrast till vad man försökte åstadkomma med den okonventionella 
metodiken, dvs att det bedömdes föreligga fara för människors liv och hälsa, så kan detta enbart 
anses som en acceptabel negativ påföljd.  
 
Undertecknad vill avslutningsvis i denna diskussion lyfta upp att räddningsinsatsen genomfördes i 
väl stort. De brister som uppdagades bedöms ha skett till följd av vad som tidigare lyfts upp, hög 
arbetsbelastning och stress. 
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Rekommendationer 
 

• Förbundet behöver upprätta avtal med SOS Alarm så att de har behörigheten att dra 
VMA-larm över förbundets geografiska områden. Därtill behöver förbundet även se till 
SOS har uppgifter om gruppindelningar inom förbunds område. Detta så att de har 
möjligheten att selektera VMA vid behov.  
 

• Förbundet behöver säkerställa att behörig personal har utbildning och kompetens att 
utlösa och selektera VMA-larm.  
 

• Särskilt utbildningspaket behöver upprättas för personal inom de högre 
ledningssystemen. Detta för att bättre kunna hantera mer komplexa händelser där farliga 
ämnen är involverade. Genom ett utbildningspaket så kan eventuell stresspåverkan och 
dess effekter som förekom under denna händelse minskas. 
 

• Vid samarbete med andra räddningstjänster så visar händelsen att utrustning hos 
brandmännen/kemdykarna skiljer sig åt mellan organisationerna och inte är kompatibla 
med varandra. Detta visade sig skapa logistiska hinder vid samverkan vid sådana större 
händelser. 

 
Förbundet bör, tillsammans med de andra räddningstjänstorganisationerna inom 
närområdet, inventera räddningsutrustning och om möjlig säkerställa att utrustning är 
kompatibel med varann. Detta för att kunna hantera mer omfattande och komplexa 
händelser, där räddningspersonal från flera organisationer agerar tillsammans. 
 

• Förbundet behöver säkerställa att organisationen klarar av mer komplexa och långdragna 
händelser även under semesterperioder. Förbundet bör upparbeta en arbetsgrupp som tar 
fram förslag på åtgärder. 
 

• Förbundet bör se över rutinerna för hur kommunikation ut till allmänheten och media 
ska ske så att det inte kommer ut olika lägesbilder från olika parter. Förslagsvis bör frågan 
om pressbefäl eller motsvarande funktion upprättas vilket kan användas vid större 
händelser där informationsbehovet är stort hos allmänheten. Denna funktion skulle 
förslagsvis kunna vara en gemensam resurs tillsammans med andra 
räddningstjänstorganisationer i närområdet. 
 

• Förbundet bör undersöka hur räddningstjänsten ska bedriva stabsarbetet när flera 
organisationer är involverade. Denna undersökning visar att det fanns tre upprättade 
staber under denna insats. Det gjorde att det stundvis fanns kommunikationssvårigheter 
mellan staberna. 
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Bilaga 1 – Wis anteckningar, Kungälvs kommun 
 
Dagbok VMA larm 180717 
 
180717 
 
09.03 Räddningstjänst skickar VMA 

TiB går in på webben för att söka info, samt hemsida. 
 
09.13 Tib kontaktar Räddningschef i beredskap och får info om att detta inte berör 

Kungälvs kommun och att E45 inte är avstängd. Tib får flera samtal från undrande 
vilket blockerar linjen. 

 
09.23  Tib kontaktar kommunikationsenheten och informerar att detta inte berör 

Kungälvs kommun och ombeds att gå ut med informationen. 
 
09.39 Information skickas till kommundirektör, TF Kd, Kundcenter, 

kommunikationsenheten 
 

Tib har kontakt med räddningstjänst löpande 
 
12.49 meddelar räddningstjänst att man går ut med meddelande via siren att faran är över. 
 
180718 
 
07.59 Räddningstjänst meddelar att VMA grupperna skall fungera som tänkt. 
 

Räddningstjänst återkopplar att felet med VMA grupperna är åtgärdade. Man har 
ställt fråga till Stockholm om varför det dröjde att skicka ut VMA samt att 
meddelande till media inte fungerade som avsett, det dröjde ca 15 minuter innan 
information gick ut på radion, vilket är det sätt som skall användas vid VMA. Man 
hade också för avsikt att informera via radio och tv innan man sirenen skulle ljuda, 
detta har inte fungerat. 

 
 
 Övrigt 
 
 
• Info P4, dröjde ca 15 minuter. Räddningstjänst undersöker varför detta dröjde 
 
• Intern kommunikation.  

Tib telefonen blockerades av inkommande samtal vilket fördröjde kontakt med 
kommunikation med 6 minuter. 

 Kommunikation fick info 09.23 från Tib, vilka aktiviteter vidtogs? 
 09.39 Kompletterande uppgifter skickades från Utvecklingsledare trygghet samt 

TiB. 



20 
 
 
 
 

 
 
 

 12.49 meddelar räddningstjänst att man går ut med meddelande via siren att faran 
är över. 

 12.53 Kommunikationsenheten, samt kundcenter får information om att VMA 
”faran över” kommer att ljuda. 

 Strax efter 13.00 går sirenen. 
 
 
 
• Extern kommunikation, 
 
 09.38 Info via facebook. På kommunens facebook gick info ut, detta var säkerställd 

information från räddningstjänst. Innan detta försökte man hindra ryktesspridning, 
exempelvis gick någon ut med info om att det var skarpt läge och detta delades och 
kommenterades friskt. Ryktesspridning skall bemötas med korrekt information. 

 10.03 Info på hemsida.  
 Hemsida gick ner, Detta fördröjde möjlighet för oss att informera. 
 Telefonväxeln ner 5-10 minuter.  undersöker detta hos 

leverantören, bägge funktionerna är sammanbundna och beroende av IT. Hur 
säkerställer vi funktionalitet vid skarpläge. 

 
 Vem ansvarar för information, enligt plan för krisledning och kommunikation. 

hanterar enheten kvalitet och utveckling detta via kommunikatörerna,  
 
 Vilka behöver informationen? Alla inom det geografiska området. Verksamheter 

som invånare. 
 Hur skall informationen kommuniceras, i vilka kanaler. 
 Checklista för kriskommunikation, vad, hur, vem? 
 
 
 

Vad behöver vi förbättra till ett skarpt läge? 
 

Säkerställa att VMA grupper fungerar som tänkt, åtgärdat via räddningstjänst 
Säkerställa att meddelande går via radio och TV, räddningstjänst undersöker. 

 
Vad gör förvaltning och verksamheter när VMA går initialt. 

 
Följ instruktioner stäng fönster, dörrar och ventilation. Sätt på radion P4. 
Säkerställa att ventilation kan stängas på kort varsel, antingen via central styrning 
eller via förmåga hos verksamheten. 
 
Starta krisledningsorganisation 
 
 
Dialog med kommunikationsenheten.  
 

• Prioritera hemsida vid extern kommunikation 
• Nedgång på hemsida fördröjde möjlighet att gå ut med info. 
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• Intranätet, kommunikation med verksamheterna. Detta missades då 
belastningen var hög från medborgare. 

• Mailutskick, till alla användare missades. 
 
1. Förslag kommunikation; Att gå ut med information om hur vi arbetar 

och vad man behöver göra som medborgare. Länka exempel och vart 
man hittar information. 

 
2. Ta fram en checklista, kommunikationsenheten tar fram förslag. 
 
3. Delat ansvarstagande, bredda kompetens då vi strukturerar om enheten. 

Vi behöver skapa ett robust system. 
 
 
 
Kundcenter 
 
09.03 VMA 
 
Kp dyker upp när signalen precis slutat och efterfrågar vem de kan tala med samt vad som 
händer. Söker säkerhetsansvarig och pressansvarig.  
 
09.13 Information från Kommunikation till kundcenter, länk från Gp som förklarade händelse 
omfattning. Kp fick telefonnr till  tib, samt kommunikationsenhet. 
 
09.19 Enhetschef fastighetsservice informerar kundcenter internservice om händelsen via länk till 
expressen. 
 
 09.38 mail från , vilket missades möjligen beroende på att program måste 
uppdateras manuellt,  
Ombeds att stänga fönster och dörrar i händelse av gas. 
 
09.52 kontakt med , info om att Kungälv ej var berörda bekräftas av Tib, 
Kundcenter utgår från fara tills annat bekräftats av TIB. 
 
 
Vid skarpt läge 
 
Någon som uppdaterar programmet kontirnuerligt. 
Ökad kommunikation med krisledning kommunikation. 
Skicka info via KOS, ”KoS Kundcenter Personal”, detta fungera bättre än ärendehantering akut.4 
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Bilaga 2 – Wis anteckningar, Ale kommun 
 
 
Rev 1  

TIB v. 29 
9.16 Samtal från räddningstjänsten Ale/Kungälv om ammoniak läckage Ale Arena. 
Räddningsledare ber mig få ut Information på Ale kommuns hemsida om att boende i Bohus och 
Surte ska hålla sig inne och hålla dörrar och fönster stängda och lyssna på radio. 

9.20 Ringer Ale Kommuns kommunikations ansvarige och ber hen att gå ut med detta på Ale 
kommuns informations kanaler. 

9.35 Informerad berörda sektorchefer som har verksamheter i området. 

13.00 Faran över, återkopplat detta även till kommunikations enheten och sektorchefer som 
tidigare fått information 
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