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Sammanfattning 

Måndagen den 26 november 2018 klockan 10:31 inkom första larmsamtal om brand i 
en bussdepå på Kungsholmen i Stockholm. Tidigt under räddningsarbetets inledning 
konstaterades brand i byggnadens takkonstruktion. Insatsen som blev omfattande både 
tids- och resursmässigt pågick från klockan 10:39 den 26 november till klockan 01:15 
den 28 november. 

Under räddningsarbetets inledning försökte man först att kyla och frilägga, sedan 
gjordes ett försök att ringa in för att begränsa. Två tvärgående begränsningslinjer 
(tvärsnitt) togs upp i syfte att förhindra spridning längs med den stora takytan och 
ytterligare en begränsning togs upp längsmed byggnaden. Båda de tvärgående 
begränsningslinjerna passerades av branden innan man tillslut fick kontroll över 
branden vid den längsgående begränsningslinjen.  

Räddningsarbetet, som i stor omfattning innebar håltagning för att försöka komma åt 
och hejda branden, präglades av stora svårigheter. Arbetet utfördes på ett stort, brant 
och halt tak som inte fick beträdas. Räddningssågar som användes för friläggning och 
håltagning kladdade igen av materialet i takkonstruktionen och sektionsvis blev 
sågdjupen mycket stora på grund av takkonstruktionens utformning. 

Utvärdering av räddningsinsatsen kan sammanfattas i följande resultat: 
- Byggnadstekniska förutsättningar för att förhindra brandspridning över takytan 

var dåliga. Försök som utfördes att hejda brandspridningen längs takytan var 
inte dimensionerade utifrån rådande förutsättningar.  

- Byggnadstekniska förutsättningar att hejda brandspridning till den 
angränsande mellanbyggnaden var något bättre än över takytan vilket bidrog till 
att man lyckade begränsa branden i denna riktning. 

- Trycksättningen påverkade sannolikt brandförloppet men bidrog även till att 
rökspridningen till angränsande lokaler kunde begränsas.  

- De tvärgående håltagningarna som anlades var för smala för att fungera som 

begränsningslinjer, dessutom försvagades dessa av den pågående 

trycksättningen.  

- Skadeplatsledningen hade under insatsens första del inte rätt lägesbild av det 

arbete som utfördes i sektorerna. SKPLCH och RL saknade den information 

som behövdes för att utifrån den aktuella lägesbilden anpassa och korrigera den 

taktiska planen.  

- Genom beslutet att inrätta funktionen säkerhetsbefäl betonades vikten av 

säkerhet på skadeplats.  

- Uthållighet att genomföra räddningsinsatser som fortgår över längre tid är god 

men kan förbättras avseende på bränsleförsörjning och tillgång till viss 

specialutrustning. 

- Graden av dokumentation behöver ökas för att skapa bättre förutsättningar för 

faktabaserad erfarenhetsåterföring. 
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1 Inledning 

En räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ efter att 
den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

Storstockholms brandförsvar syfte med denna olycksutredning är att lära sig från 
olyckan och samla erfarenheter för att förbättra skyddet mot liknande olyckor. 

1.1 Bakgrund 

På förmiddagen den 26 november 2018 upptäcktes rök från taket på SLs bussdepå i 
Hornsberg. Bygganden är uppförd mellan 1931-1938 och består av två stora 
uppställningshallar (här kallad södra och norra hallen) med en lägre byggnad mellan 
hallarna innehållande service-och tvättlokaler, med mera. Räddningstjänsten var 
snabbt på plats men branden i taket var svår att komma åt. Stora resurser från hela 
regionen gjorde flera försök att begränsa branden, men misslyckades.  

Drygt ett och ett halvt dygn senare avslutas räddningstjänsten och södra hallen är då 
totalförstörd. Mellandelen och norra hallen är i stort sett helt utan skador.   

1.2 Mål med olycksutredningen 

Målet med uppdraget är dels att klarlägga brandförloppet och byggnadstekniska 
faktorer som kan ha påverkat brandförloppet. Målet är även att kartlägga den insats 
som genomfördes av räddningsresurserna vid branden. Detta för att återföra 
erfarenheter till SSBF med syfte att, om det är möjligt, förbättra liknande insatser i 
framtiden. 

1.2.1 Frågeställningar i utredningsdirektiv 

Frågorna nedan har varit till stöd för utredningen och kommer från den 
uppdragsbeskrivning som föranledde denna rapport. 

 Hur är byggnaden uppförd byggnadstekniskt? Vilka ombyggnationer har 
utförts? Har den byggnadstekniska utformningen påverkat brandförloppet? 

 Hur organiserades och genomfördes räddningsinsatsen? Hur har uppbyggnad 
av resurser och materiel sett ut initialt och över tid? Har behovet av resurser och 
materiel varit tillgodosett? 

 Finns särskilda händelser i brandförloppet, som påverkat räddningsinsatsen 
eller ändrat insatsens mål och taktiska plan?  

1.3 Metod  

En insatsutvärdering har utförts av Räddningstjänsten Enköping-Håbo på beställning 
av SSBF. Underlagsrapporten är diarieförd hos SSBF under diarienummer 360-
2416/2018. Insatsutvärderingen utgör en underlagsrapport till denna utredning. 
 
Enskilda intervjuer har genomförts med så gott som samtliga brandbefäl som innehade 
rollen som räddningsledare (RL) eller skadeplatschef (SKPLCH). Intervjuer har även 
genomförts med vissa av de befäl som hade kommendering som L11, ett av de befäl som 
tjänstgjorde som operativ chef (OC) i Storstockholms räddningscentral, (SSRC) samt 

                                                        
1 Brandmästare, brandförman, styrkeledare eller liknande befattning 
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med en av de två restvärdesledare(RVL) som arbetade med restvärdesräddning 
parallellt med räddningsinsatsen.  
 
Tidsangivelser har hämtats från SOS Ärenderapport2, SSBF:s händelserapport3 och 
från insatsprotokoll för ledningsfordon 1180. Enbart statusrapporterade tidpunkter 
återges exakt i denna rapport. Manuellt registrerade tider avrundas till närmaste 5 eller 
10 min. 

I utvärderingen har olika filmmaterial studerats. Ett oredigerat filmmaterial, filmat av 
SSBFs fotograf, har använts. Den film som polisen spelade in med IR-kamera från sin 
helikopter har studerats. Dessutom har sekvenser av en video, filmad med 
hjälmkamera4 under delar av insatsen, studerats.  

Utöver det har ett stort fotomaterial granskats. För foton vars innehåll har varit av 
betydelse för tidpunktsangivelser har information om ursprungligt fotodatum och 
tidpunkt hämtats från respektive fotos fil-egenskaper. Kvalitetssäkring av 
tidsangivelsen har därefter i de fall det har varit möjligt gjorts genom avstämning med 
berörd fotograf. 

Platsbesök har genomförts av utredarna efter branden.  

Praktiska försök har utförts på delar av takkonstruktionen som togs hem efter 
platsbesök för att få en bättre förståelse för brandförloppet och insatsen. Försöken 
redovisas i bilaga 2.  

1.4 Avgränsningar 

 Polisens insats redovisas ej i denna rapport. 

 Resurser redovisas övergripande utan detaljer utom i de fall det är av vikt för 
utredningen.  

1.5 Mottagare av olycksutredning 

Räddningschef SSBF  
Avdelningschef Räddning SSBF 
Avdelningschef Riskhantering SSBF 

 

  

                                                        
2 OPR1H, ärendenummer 18-10492968-4 
3 Rapportnummer 2018010584 
4 Brandbefäl i rollen som RL 
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2 Objektsbeskrivning 

Objektet i denna händelse är ett bussgarage/bussdepå i Hornstull, Kungsholmen i 
Stockholm.  
 

 
Figur 1 Byggnadens placering (daedalos 2019-03-07) 

 
Den branddrabbade delen var den södra hallen vilket var den äldsta delen av 
byggnaden från 1932. Vid uppförandet av hallen uppfördes samtidigt en lägre byggnad 
avsedd som tvätthall. Den södra hallen är 136x55 meter (exklusive lågdel). Grunden 
består av tegel och betong och längs långsidorna finns murar uppförda som är putsade.  

 

Figur 2 Södra hallen med anslutande lågdel (Stockholms stadsarkiv) 

 
Figur 3 södra hallen 
(spårvägsmuseet) 
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Långa stål-/järnbalkar bär upp taket som 
spänner över hela bredden på 55 meter. 
Stålbalkarna med cc-avstånd cirka 10 
meter förbinds med längsgående 
stålbalkar/dragjärn på cirka cc-avstånd 4 
meter. På vissa ställen finns diagonala 
dragjärn som förstärkning. Stålbalkarna 
är synliga inifrån mot innertaket av trä 
som ligger mot balkarna.   
 
 
Taket hade ursprungligen triangulära 
ljusinsläpp men dessa sattes igen 1972. 
Även båda galvelfasaderna var helt i glas 
men sattes även de igen med fasadplåt på 
mitten av 70-talet på grund av 
värmetekniska skäl.  
 
 
 
 
 
År 1938 byggdes hallen ut med ytterligare en garagehall(norra hallen) och lågdel i 
anslutning till den gamla. Den nyare hallen är uppförd på liknande sätt med bågspann 
med stålbalkar men med betong i stället för trä. Ungefär samtidigt byggdes även en ny 
lågdel med omklädningsrum och personalutrymmen längs södra långsidan mot 
idrottsplatsen i anslutning till den södra hallen. 
 

 

Figur 4 södra hallen invändigt originalutförande (Karl 
Wallberg, spårvägsmuseet) 

Figur 5 Södra hallen med nya personaldelen till vänster i bild samt norra hallen till höger med lågdel som bildar 
mellandel. 



~ Storstockholms 
~ brandförsvar 

2019-05-03 
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På den södra delen av gavelfasaden fanns portar 
för in- och ut passage av bussar. Det fanns ej 
portar på de norra gavlarna. 

Ovanför po1tarna på södra sidan placerades 
fasadmonterade rökluckor. 

Sprinkler för att skydda mot brand installerades 
redan i tidigt skede i byggnaden, okänt exakt när. 

Figur 6 räkluckor i fasaden på norra 
hallen (SSBF) 

Takutformningen i originalutförande utifrån och in bestod av: 

• Takpapp (tjärpapp) 
• Yttertak av 25 mm plank 
• Träreglar 5oxi45 mm med gammal 

träfiberisoleringsmatta mellan. 
• Inne1tak av 25 mm plank 
• Valvbågar och tvärgående balk i stål/järn 

Figur 7 skiss av originaltaket 

Under mitten av 80-talet skedde en tilläggsisolering ovanpå takpappen med 80 mm 
cellplast och överst en slags gummi duk( carbofol) som täcker hela takets yta. 

Totala tjockleken på taket blev då ca 300 mm, (exklusive järnbalkarna). 

Figur 8 skiss av takutfornming 

Figur 9 tilläggsisolering av yttertaket (SSBF) 
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~ Storstockholms 
~ brandförsvar 

Mellan lågdelen och det välvda taket bildades en 
större öppning mellan inne1t ak och yttertak i 
takanslutningen. Denna del bildar en lång 
öppning längs hela långsidan och förbinder de 
längsgående facken som bildas av träreglarna. 
Tjockleken på taket mellan ytte1tak och inne1t ak 
är här betydligt större än på övriga sektioner av 
taket. 

Figur 10 Hålrum i anslutningen mellan ta f ~ h 
låg byggnad 

2019-05-03 

360-2416/2018 

Figur 11 utrymmet som bildas mellan valvtak och 
lågbyggnadens tak 

I södra hallen fanns ett ventilationssystem i taket som tryckte ned luften från taket för 
att fördela värmen i hela lokalen. De ventilationshuvar som fanns på taket var inte 
längre i brnk och var igensatta med träskivor underifrån i liv med taket. Dessa var dock 
inte helt täta. 

Figur 12 ventilationshuvar på taket som var ur 
drift. (SSBF) 

Figur 13 Ventilationssystemet somfordelade luften 
i lokalen syns efter branden (SSBF) 

Byggnadstekniska förntsättningar för att begränsa branden i takkonstruktionen var 
dåliga. Sprinkler fanns installerad i södra hallen men med syfte att begränsa en brand 
på golvet och inte att begränsa en brand i takkonstrnktionen. 

Väggen mellan södra hallen och lågdelen var en relativt bra barriär då den var murad 
och putsad. Det fanns dock svagheter och håligheter i denna. Stora otäta portar fanns i 
gränsen samt öppningar för ventilation samt fönsterpartier. 

10/ 46 
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Våren 2018 gjordes en statusbesiktning av takkonstruktionen. Den visade att det fanns 
kraftiga rötskador i södra hallen, servicehall och lågdelen som innefattade gym och 
personaldel. Takduken var sedan tidigare lagad på hundratals ställen. Taket var i så 
dåligt skick att det skulle behövas bytas i sin helhet då det fanns risk för nedfallande 
träbitar och även att hela träsektioner skulle kunna falla ner. Eftersom beslut fanns att 
verksamheten skulle flytta från byggnaden 2021 och byggnaden skulle rivas var detta 
inte ett alternativ. Åtgärden blev att laga alla hål på taket samt att förstärka taket 
underifrån för att hindra rötskadade delar av taket skulle fall ner.  
 
Förstärkning av taket underifrån hade vid brandtillfället påbörjats och 18 fack var 
färdigställda vid tillfället. Förstärkningen bestod av formplyfa mot innertaket samt 
reglar 175x45x2 underifrån. 
 
I samband med denna förstärkning monterades sprinklern ner lokalt. Sprinkler i övriga 
lokalen var aktiv.  
 

 
Figur 14 förstärkta taksektioner i södra hallen, långsidan mot idrottsplatsen. (Claesson) 

 

 
Figur 15 förstärkta taksektioner i södra hallen, långsidan mot idrottsplatsen. (Claesson) 
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3 Händelseförlopp 

Nedan beskrivs först en teori om brandförloppet, brandens uppkomst samt spridning. 
Därefter kommer en beskrivning av räddningsinsatsens händelseförlopp under 3.2. 

3.1 Före larm 

Natten mellan den 25 och 26 november är det -5 grader kallt ute. På förmiddagen ökar 
temperaturen till 1 plusgrad och vinden blåser ca 4 meter per sekund västnordväst. På 
eftermiddagen sjunker temperaturen igen till några minusgrader och vinden avtar till 
ca 2 meter per sekund fortfarande västnordväst. (SMHI) 

På morgonen den 26 november 2018 påbörjas ett takarbete för att laga ytskiktet på 
södra hallens tak. Gasolvärmare används i arbetet med att täta läckor med nytt ytskikt. 
Tillstånd för heta arbeten finns och enligt uppgift följdes dessa. 

Utredarnas teori om brandorsak är att torrt material, exempelvis damm och gammal 
isolering, i konstruktionen antänts via någon hålighet vid smältning av snö och is med 
öppen låga innan arbetets start.  

3.2 Brandförlopp 

Exakt hur brandförloppet utvecklades går i efterhand inte att återge. I stället görs en 
bedömning av brandförloppet baserat på vad som kunnat observeras i filmerna och på 
tillgängligt bildmaterial samt vad som framkommit i intervjuerna. Spridningen är 
uppskattad efter de tidpunkter som finns dokumenterat tillgängliga för vissa händelser 
som exempelvis när en begränsningslinje fallerar. För att få en bättre förståelse av 
brandspridningen har tester i efterhand utförts på material från delar av 
takkonstruktionen. Dessa tester redovisas i bilaga 2. 

Klockan halv elva upptäcker personal i bussdepån rök i byggnaden och larmar 
räddningstjänsten via telefon. Personalen vet att det pågår reparationsarbete på taket 
och kollar med hantverkarna om de ser något på taket. Takarbetarna ser röken och 
river bort takpappen på ett av de ställen där de tidigare arbetat. De upptäcker då 
gnistor och rök i takkonstruktionen och tömmer en pulversläckare mot de lågor de ser. 
Samtidigt har räddningstjänstens första styrka anlänt till platsen och tar över 
släckningsarbetet samt skickar ner takarbetarna med sin gasolutrustning från taket. 
Räddningstjänsten ser rök och gnistor tränga fram vid platsen där pappen tagits bort. 
De ser även att träbalkarna har kolat kraftigt. 

Branden fortsätter krypa i konstruktionen och växer till sig i det hålutrymme som finns 
mellan innertak och yttertak i de tvärgående facken mellan träbjälkarna där den gamla 
halmisoleringen finns. Branden sprider sig sakta uppåt mot nock med de varma 
brandgaserna. Brandspridningen sker relativt långsamt och dämpas troligen av de 
kontinuerliga försöken till släckning med skumspett och dimspik.  

Från början kan branden antas varit något ventilationskontrollerad och får tilluft dels 
från otätheter och öppningar som finns i konstruktionen neråt samt de otätheter som 
finns i ytskiktet.  

Initialt var det disigt av rök inne i hallen och då håltagningen påbörjades på utsidan 
syntes lågor på insidan av taket. Även röken tilltog och rökluckorna öppnades. 
Brandens spridning syns tydligt i bild 17 från helikopterns värmekamera. Detta är 3,5 
timmar efter första enhet var på plats och ungefär samtidigt som lågorna bryter igenom 
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taket och blir synliga från utsidan. Lågorna släcks ned med strålrör från utsidan och 
försöken att begränsa branden fortsätter. 
 

 
När branden brunnit igenom takkonstruktionen uppstår skorstenseffekt i utrymmena 
vid de tvärgående träbalkarna och intensiteten i branden ökar. Med hjälp av vinden får 
branden större fäste i byggkonstruktionen. Branden fortsätter brinna med synlig låga i 
fronten. 
 

Figur 16 bild på taket från helikopterns 
värmekamera klockan 14:12 

Figur 17 samma läge som bilden tv men vanlig 
kamera klockan 14:21 



 

2019-05-03  

360-2416/2018 

 

14/46 
 

 

Enligt uppgift ökar branden i intensitet ungefär klockan 17.15  och passerar förbi 
begränsningslinje nummer 1. Branden fortsätter att sprida sig över taket och en ny 
begränsningslinje nummer 2 påbörjas för att försöka stoppa branden längre norrut. 

 

 

Figur 18 arbete på tak med begränsningslinje 2 (SSBF) 

Branden fortsätter att sprida sig norrut och cirka klockan 21.30 - 22 sprider sig 
branden även över begränsningslinje 2. 

 

Figur 19 ungefärliga placeringar av begränsningslinjer 
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Figur 20 brandspridning vid ca 21.30-22.00 (SVT) 

 

Inriktningen blir därefter att släppa hela hallen och lågdelen mot idrottsplatsen och 
låta dem brinna ner. Branden fortsätter sprida sig och klockan 01:20 slutfördes det 
längsgående tvärsnittet nummer 3. 

Branden fortsätter med oförminskad aktivitet och brandfronten når norra gaveln tidigt 
på morgonen den 27 november. 

 

 

Figur 21 brandfronten framme vid norra gaveln klockan 06:35 (SSBF) 
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Begränsningslinje nummer 3 bevakas både utvändigt och invändigt. 

 

På morgonen övergår arbetet mer till kontrollerad bevakning och begränsning av 
vattenskador som sprinklervatten har orsakat. Sprinkler fanns i byggnaden men den 
var riktad nedåt för att skydda mot brand i lokalen, inte brand i konstruktionen. Den 
aktiverades av branden men gav inget skydd av konstruktionen.  
 
 
 

 

Figur 24 bevakning klockan 10:06 (SSBF) 

Figur 22 invändig bevakning av 
begränsningslinje klockan 05:09 (SSBF) 

Figur 23 utvändig bevakning av begränsningslinjen ca 
klockan 07:00 (SSBF) 



 

                                                    2019-05-03  

360-2416/2018 

  
 

17/46 
 

 

3.3 Räddningsinsats 

Insatsen har i utvärderingen delats in i olika skeden. Det första skedet (T0-T4) 
omfattar insatsens uppstart från den första enhetens framkomst (klockan 10:39) fram 
till den fjärde timmen efter uppstart. Detta skede beskrivs dels under rubriken 3.3.1 
Larm, framkörning och framkomst dels under rubriken 3.3.2 Räddningsinsatsen, T0-
T4.  
 
Resterande skeden (T4-T38) omfattar sex timmars perioder fram till insatsen 
avslutades. Varje skede beskrivs nedan.  

3.3.1 Larm, framkörning och framkomst  

Larm drogs på station 231-1700 (Kungsholmen) klockan 10:35. Enheterna 231-1710 och 
231-1730 statusrapporterade sig framme klockan 10:39. Bf231-1710 lämnade strax därefter 
framkomstrapport om att någon form av brand pågick. Därefter drogs stort larm på 
station Solna (233-2000) som åkte med enheterna 233-2010 och 233-2030. Dessutom 
larmades yttre befäl (YB) som vid detta pass åkte i ledningsenhet 234-7180.  
 
Klockan 10:44 lämnade Bf231-1710 en första lägesrapport där han rapporterade att det var 
disigt inne i lokalen, att man hade fått information om att någon form av takarbete 
pågick och att man var på väg upp på taket för att kontrollera.  
 
Enheterna 233-2010 och 233-2030 anlände kl 10:49. Strax därefter, kl 10:52, var 
ledningsenhet 234-7180 framme på plats. 
 
Klockan 10:56 lämnade Bf231-1710 sin andra lägesrapport där han rapporterade att man 
hade fått upp Cafs på taket, påbörjat kylning och friläggning och att man höll på att 
utrymma byggnaden. Kungsholmen jobbade på taket och Solna inne i byggnaden.  
 
Klockan 10:59 tog YB7180 över som RL.  
 
Klockan 11:02 begärde YB7180 att ytterligare två stationer och en takenhet från Vällingby 
skulle larmas samt att ledningen på skadeplats skulle förstärkas med vakthavande 
brandingenjör (VBI) i ledningsenhet 231-1180. 
 
Förstärkande ledningsenhet med VBI1180 anlände klockan 11:13, tog över som RL och 
beslutade om brytpunkt på Nordenflychtsvägen vid infarten till området. 
 
Klockan 11:17-11:19 anlände förstärkande enheter Östermalm (231-1220), Täby (234-
7010) och Vällingby (231-1910 och 231-3930). BM231-1910 utsågs att vara säkerhetsbefäl 
med uppgift att övervaka säkerheten på skadeplatsen. 
 
Klockan 11:26 anlände Täby rökskyddsdepå (234-7040). Depån förstärktes senare, 
klockan 13:50, då Brännkyrka (231-1540) anlände till skadeplatsen. 
 
Ytterligare förstärkande ledningsenhet anlände klockan 11:34 då ännu ett yttre befäl 
(YB) kom till platsen i ledningsenhet 231-1280. 
 
I det här skedet beställde RL ut ytterligare två stationer, ett mediabefäl och 
restvärdesledare (RVL) till platsen. 
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Från kl 13:03 rullade både avlösande och förstärkande enheter in. De olika 
arbetsmoment som bedrevs under räddningsarbetes uppstart och fortlöpande genom 
insatsen beskrivs utförligare i avsnitten nedan. 
 

3.3.2 Räddningsinsatsen, T0-T4 

Vid det ledningsmöte som genomfördes klockan 11:45 var räddningsarbetet fördelat på 
två sektorer: sektor ”Tak”5 och sektor ”Invändigt”6. Dessutom fanns en 
säkerhetsfunktion7 och en underhållsfunktion för rökskydd8 aktiverad. Man arbetade 
med att frilägga för att komma åt branden och kylde med Cafs, försökte ringa in 
initialbranden med tvärsnitt samt att anlägga ett tvärsnitt tvärs över det välvda taket 
(begränsningslinje 1). Invändigt övervakade och kylde man med vatten. Målet med 
insatsen var att hålla mellanbyggnaden (verkstadsdelen) skadefri och att begränsa 
brandspridning till att enbart omfatta delar av det välvda taket i den södra hallen. 
Enheter på plats vid denna tidpunkt var: 5 släck, 3 höjd, 1 depå, 3 ledning. 
 

Vid 11.45 avlöstes YB7180 av en kollega. Skadeplatsledningen bestod av RL (VBI1180), två 
skadeplatschefer (YB7180 och YB1280) samt ett säkerhetsbefäl (BM1910). YB1280 var 
skadeplatschef (SKPLCH) för den norra delen med uppgift att samordna arbetet med 
tvärsnittet över nock medan YB7180 fokuserade på brandsläckningsarbetet och 
begränsningslinjen mot mellanbyggnaden. 
 

                                                        
5 leddes av befäl231-1710 
6 leddes av befäl233-2030 
7 bemannades av befäl231-1910 
8 bemannades av Bm234-7040 

 

Figur 25 Sektorsindelning kl 11:45, ledningsplatsen är belägen strax söder om den södra hallen 
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Invändigt ökade turbulensen i brandgaserna och man beslöt att öppna de 
fasadmonterade rökluckorna i den södra hallens gavel. 
 
Vällingby (231-1910) inledde arbetet med det tvärgående tvärsnittet från det välvda 

takets nock i riktning ner mot den östra takfoten. Arbetet på taket var fysiskt 

ansträngande och svårt att utföra. Eftersom det var känt att taket bitvis hade 

otillräcklig bärförmåga tvingades man att utföra allt takarbete från så kallade takstegar. 

Takstegar är en speciell sorts stege som kan fästas ihop i varandra och har fasta 

anordningar för att fästas i taket så de inte kan börja glida i sidled. Takytan på södra 

hallen var så stor att takstegarna inte räckte till i antal. Larm drogs därför på station 

Katarina (231-1300) som fick till uppgift att leverera sina takstegar till skadeplatsen. 

Trots denna leverans fanns ändå inte tillräckligt med takstegar på plats. Man tog därför 

till en nödlösning och band samman vanliga skarvstegar som förankrades mot en 

ventilationshuv vid taknocken.  

Takets konstruktion medförde stora svårigheter för håltagningsarbetet. 

Räddningssågar, som användes för friläggning och håltagning, kladdade igen av 

materialet i takkonstruktionen dessutom blev sågdjupen sektionsvis mycket stora.  

Nacka (236-4110 och 236-4130) anlände strax efter klockan 13 och fick till uppgift att ta 
upp ett tvärsnitt i taket på den västra sidan mot IP. Den egna hävaren skulle användas 
som arbetsplattform för arbetet.  
 
RL rapporterade i lägesrapport till RC (klockan 13) att läget började se bättre ut. Risken 
för brandspridning bedömdes vara mindre. RL rapporterade vidare att man arbetade 
med att tvärsnittsventilera och skumfylla takkonstruktionen samt att halva taket var 
öppnat (tvärgående tvärsnitt). 
 
Avlösande enheter Enköping (221-2010 och 221-2030), Kista (231-3210) och Solna 
(231-1610) anlände till brytpunkt klockan 13:08, 13:18 respektive klockan 13:29. Under 
perioden klockan 13:44-13:50 anlände fler avlösande enheter: Östermalm (231-1210 
och 231-1230) och Kista (231-1830). Ytterligare avlösande enheter Väsby (235-5210, 
235-5260 och 235-5230) anlände klockan 14:36. Avlösning av insatta enheter 
påbörjades klockan 14. Klockan 15:30 var alla enheter utom skadeplatsledningen 
avlösta.  
 
Enköping löste av Vällingby ca klockan 14 och fick till uppgift att slutföra det tvärsnitt 
som Vällingby hade påbörjat ner mot den sida där Nacka arbetade. Instruktionen till 
Enköping från Vällingby var vid överlämningen att innertaket skulle lämnas intakt. 
Håltagningen skulle alltså bara göras genom yttertaket. När tvärsnittet var slutfört 
skulle takstegarna flyttas och tvärsnittet breddas.  

3.3.3 Räddningsinsatsen, T4-T10 

Klockan 14:29 anlände Uppsala (221-1110) till brytpunkt. Knappt 20 minuter senare 
sattes de in och fick till uppgift att i samverkan med restvärdesledaren (RVL) trycksätta 
de icke-branddrabbade delarna av byggnaden med PPV.  
 
RL rapporterade i lägesrapport till RC (klockan 14:50) att brandförloppet gick i vågor 
beroende på vad som gjordes under insatsen. Tvärsnittet var snart slutfört och man 
fortsatte att skumfylla takkonstruktionen. 
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I detta skede (vid 15-tiden) avlutades den inre bevakningen av branden i södra hallen 
då Solna åkte hem. Östermalm arbetade då med att anlägga en längsgående 
begränsningslinje i gränssnittet mellan det välvda taket och mellanbyggnadens platta 
tak. Portarna i den branddrabbade hallens södra gavel stängdes i syfte att minska 
syretillförseln till branden. Ungefär samtidigt tilltog turbulensen i brandgaserna och 
brandförloppet övergick i mer intensiv utveckling. 
 
Runt klockan 16:30 genomfördes ett ledningsmöte. Räddningsarbetet var då fördelat 
på tre sektorer: ”Västra”9

, ”Östra”10 och ”RVR”11. Man arbetade med att förhindra 
brandspridning med tvärsnitt mellan det välvda taket och mellanbyggnaden samt att 
slutföra den påbörjade begränsningslinjen tvärs över det välvda taket. Målet med 
insatsen var att hålla mellanbyggnaden skadefri och att begränsa brandspridning till att 
enbart omfatta delar av det välvda taket. Antal enheter på plats: 7 Släck, 4 Höjd, 2 depå, 
3 ledning.  
 

 
Figur 26 Sektorsindelning kl 16:30, ledningsplatsen är belägen strax norr om den södra hallen 

 
Vid denna tidpunkt hade avlösning av VBI genomförts och ledningsplatsen var flyttad 
till nytt läge. Avlösning av en YB genomfördes i samband med ledningsmötet. 
Skadeplatsledningen bestod av RL (VBI1180), två SKPLCH (YB7180 och YB1280) och ett 
säkerhetsbefäl (BM1210)12. Man planerade att avveckla indelningen av två 

                                                        
9  leddes av befäl236-4110 
10 leddes av befäl235-5210 
11 leddes av befäl221-1110 i nära samarbete med restvärdesledaren (RVL) 
 
12 BM1210 hade löst av tidigare säkerhetsbefäl BM1910 
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skadeplatschefer för att istället gå över till att jobba med enbart en skadeplatschef. 
Avlösning av alla insatta enheter var också planerad. Inriktningen för pågående YB7180 

blev därför att dels fokusera på överlämning från tidigare skadeplatschefer (YB7180 och 
YB1280) dels att planera för kommande avlösning av enheter.  
 
Strax efter att detta ledningsmöte hade genomförts, oklart när men uppskattningsvis 
någon gång klockan 16:45-17:15, fick Enköpingsstyrkan order om att såga upp 
innertaket i tvärsnittet. Innan man påbörjade detta arbete rapporterade man att man 
såg lågor i underkant av innertaket. Man såg även en bit bort, nära tvärsnittet, ett 
gnistregn slå ut över nock. Strax därefter kom order om att takstegarna skulle tas ner 
och att ingen fick vistas på det välvda taket. Kort därefter bröt branden igenom 
begränsningslinjen (tvärsnittet över nock). När branden hade brutit igenom 
begränsningslinjen påbörjades arbetet med ett nytt tvärgående tvärsnitt. Den nya 
begränsningslinjen anlades ungefär vid 2/3 av byggnadens längd. 
 
För att förstärka effekten av trycksättningen av byggnaden hade RL begärt ut stora 
fläktar till skadeplatsen. Två fläktar från Arlanda och en fläkt från Södertörn anlände 
till skadeplatsen. Fläkten från Södertörn (237-4402) anlände till brytpunkt klockan 
17:01. Denna fläkt ställdes in i mellanbyggnaden och bedöms ha varit i drift from 
klockan 17:15. Arlandas fläktar stod enbart i stand by-läge och togs aldrig i drift. 
 

 
Figur 27 Ungefärlig placering av fläktar (PPV och tunnelfläkt), klockan 17:15 
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Figur 28 Lägesbild, södra gaveln klockan 18:18 (RVL) 

 

Klockan 18:45 redogjorde RL för läget till SSRC. Räddningsarbetet var då fortsatt 
fördelat på tre sektorer men man hade gjort vissa förändringar i indelningen. Sektor 
”1”13 omfattade arbetet med ett nytt längsgående tvärsnitt mellan det välvda taket och 
den låga byggnaden mot IP samt det tvärgående tvärsnittet från det platta taket upp till 
nock på den västra sidan av det välvda taket. Sektor ”2”14 omfattade arbetet med det 
längsgående tvärsnittet mellan den låga mellanbyggnaden och det välvda taket samt 
det tvärgående tvärsnittet upp till nock på den östra sidan av det välvda taket. Sektor 
”RVR”15 omfattade trycksättning och restvärdesräddning (RVR) av oskadade delar av 
byggnaden. Målet med insatsen var att rädda den låga byggnaden mot IP, 
mellanbyggnaden, norra hallen och halva den södra hallens tak. Den taktiska planen 
var att lägga begränsningslinje runt branden, bevaka begränsningslinjen med Cafs och 
vatten samt att bevaka och trycksätta övriga oskadade delar av byggnaden. Tvärsnittet 
skulle tas genom hela konstruktionen (ytter- och innertak).  
 
Vid denna tidpunkt hade avlösning av VBI genomförts och man hade övergått till en 
skadeplatsorganisation med en skadeplatschef. Skadeplatsledningen bestod av RL 
(VBI1180), SKPLCH (YB7180) och ett säkerhetsbefäl (BM1210). Avlösning av insatta enheter 
pågick. Klockan 18.30 var på plats: 5 Släck, 4 Höjd, 3 Depå, 2 Ledning. 

 

                                                        
13 leddes av befäl236-4110 
14 leddes av befäl235-5210 
15 leddes av befäl221-1110 
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Figur 29 sektorindelning klockan 18.30 

Klockan 19:30 genomfördes ett ledningsmöte med RL, SKPLCH samt sektorchef 1 och 2. 
Då konstaterades det att man började få problem med räddningssågar och med 
bränsleförsörjning av räddningsfordon. Flera sågar hade slutat att fungera. Man behövde 
fler sågar och mer bränsle för både sågar och fordon. Behovet meddelades till SSRC. 
Sektorchef 1 meddelade att brandspridning hade skett till den lägre byggnadens tak mot 
IP. Begränsningslinjen justerades därför något. Inga övriga problem rörande 
räddningsarbetet framkom. Uppsala som hade jobbat med trycksättning och RVR 
avlöstes av en enhet från Vällingby. I övrigt skedde inga enhetsavlösningar i detta skede. 
Enheter på plats: 5 Släck, 4 Höjd, 3 Depå, 2 Ledning. 
 

 
Figur 30 sektorindelning kl 19.30 
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Vid 20-tiden var problemen med räddningssågarna akut. Detta löstes genom att SSRC 
på uppmaning av RL larmade höjdfordon (Katarina, Kungsholmen och Vällingby) som 
levererade sågar till platsen. Dessutom hämtades räddningssågar från övningsfältet 
Ågesta. Två resurspersoner var sedan tidigare aktiverade för att hämta bränsle. Behovet 
av bränsle till fordon och utrustning uppkom fortlöpande genom hela insatsen. 

3.3.4 Räddningsinsatsen, T10-T16 

Klockan 21 genomfördes ett nytt ledningsmöte med RL, SKPLCH och sektorcheferna. 
Målet med insatsen och den taktiska planen var samma som tidigare. Tvärsnitten var i 
princip slutförda och man övergick i bevakning av begränsningslinjerna. Inga problem 
avrapporterades från enheternas arbete i sektorerna.  
 
Efter ledningsmötet lämnade RL sin lägesrapport till SSRC. Den operative chef (OC) 
berättade då att SSRC hade tillgång till Trafikverkets kamera vid Essingeleden och att 
man såg att branden tilltog. OC ifrågasatte om skadeplatsledningen hade rätt lägesbild 
av förloppet. RL lämnade då LP för att tillsammans med SKPLCH skapa sig en egen 
bild av arbetet på skadeplatsen. De konstaterade att invändig bevakning av 
begränsningslinjen i den låga byggnaden mot IP saknades, att tvärsnittet över nock var 
för smalt och att det saknades resurser för att bevaka begränsningslinjen. 
 
RL och SKPLCH insåg att tiden var knapp och att läget var kritiskt men beslutade ändå 
att man skulle göra ett försök att bredda tvärsnittet över nock. 
 

 
Figur 31 Lägesbild ca klockan 21:15, tvärsnitt 2 (SSBF) 

 
Under tiden klockan 21:30 till 23:30 genomfördes enhetsavlösning.  
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Figur 32 Lägesbild ca kl 21:30-22 (SVT) 

 
Klockan 22:30 bröt branden igenom den tvärgående begränsningslinjen. 
 
Klockan 23 genomfördes ett ledningsmöte. RL presenterade då beslut om ett nytt mål 
med insatsen. Det nya målet var att släppa den hallbyggnad och låga byggnad mot IP 
som brann men att hålla mellanbyggnaden och den norra hallen skadefri. Den taktiska 
planen var att bredda och slutföra det längsgående tvärsnittet mot den låga 
mellanbyggnaden, ta upp tvärsnitt från två håll hela vägen ut till gaveln, bevaka 
begränsningslinjen med mycket resurser (personal, slang, strålrör och vatten), ta bort 
PPV i gavelfönster samt att fortsätta att trycksätta mellanbyggnaden och norra 
hallbyggnaden. 
 
Sektorsindelningen ändrades. Sektor ”1”16 och ”2”17 fokuserade på att ta upp det breda 
längsgående tvärsnittet från var sitt håll och att bevaka sin del av begränsningslinjen 
från taket. Den tredje sektorn ”Trycksätt, bevaka”18 skötte invändig övervakning av den 
längsgående begränsningslinjen och trycksättning från den friska sidan.  
 
I samband med ledningsmötet avlöstes SKPLCH (YB7180). Avlösning av RL (VBI1180) 
genomfördes en timme senare, kl 24. Då flyttades också ledningsplatsen till nytt läge 
utanför den norra hallen. Enheter på plats var: Släck: 5, Höjd: 5, Depå: 3, Ledning: 2. 
 

                                                        
16 leddes av befäl234-7310 
17 leddes av befäl231-3010 
18 leddes av befäl231-1910 
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Figur 33 Sektorsindelning klockan 24, ledningsplatsen är flyttad till nytt läge nordöst om södra hallen 

Under tidiga natten, klockan 01:20, slutfördes det längsgående tvärsnittet. Branden i 
taket fortlöpte med oförminskad intensitet. Hotbilden var i detta skede en buss som 
stod parkerad i den branddrabbade hallen och ett däcklager i den norra delen av hallen. 
En antändning av bussen och däcklagret riskerade att lokalt öka brandbelastningen 
mot den vägg som invändigt utgjorde begränsningslinje. Man planerade att ta upp hål i 
väggen för att skydda bussen med Cafs men det visade sig inte behövas då man senare 
konstaterade att det var en skåpbil och inte en buss samt att man kunde kyla genom en 
närliggande dörr i fasaden.  
 

 
Figur 33 Skåpbil nära begränsningslinje, kl 05:07 
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Däcklagret var placerat så att det kunde tas ut innan läget blev hotfullt. I denna del av 
byggnaden stod även ett antal personbilar. Dessa kunde däremot inte räddas.  
Under tidiga natten stängde man av vissa sektioner av sprinklern som hade varit 
aktiverade under en stor del av insatsen. Sprinklervatten hade flödat i mängder och 
ansamlats invändigt i byggnaden. Senare visade det sig även att en kulvert mellan den 
södra hallen och en fristående byggnad inrymmande bland annat sprinklercentralen 
var fylld med vatten och att mycket vatten hade ansamlats i den fristående byggnaden. 

3.3.5 Räddningsinsatsen, T16-T22 

Under resterande del av natten fokuserade man på att bevaka och säkra upp 
begränsningslinjen med vatten. Avlösning av skadeplatsledningen (RL och SKPLCH) 
skedde vid 4-tiden. 
 
Under morgontimmarna närmade sig brandfronten den norra gaveln. Brinnande delar 
från yttertaket ramlade ner på våningsplanet i kontors- och verkstadslokaler belägna i 
den norra delen av hallen. Detta var ett kritiskt skede inför vilket man kraftsamlade för 
att kunna hålla begränsningslinjen. Flera rökdykargrupper bevakade 
begränsningslinjen invändigt från den trycksatta sidan (mellanbyggnaden) redo att 
skydda denna del. Utvändigt förstärkte man med ytterligare ett höjdfordon för 
bevakning och för att vid behov kunna släcka eller begränsa. Ett mer robust 
brandvattenförsörjningssystem byggdes upp med utrustning från ett skogsbrandflak. 
Om begränsningslinjen skulle hotas fanns en plan för hur man snabbt skulle få 
förstärkande enheter till platsen. 
 
Den invändiga stora fläkten riktades om för att förstärka den norra delen av 
begränsningslinjen mot brandfronten vid gaveln. 
 

 
Figur 34 Ungefärlig placering, tunnelfläkt 
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Figur 35 Tunnelfläkt, riktad mot begränsningslinje (SSBF) 

3.3.6 Räddningsinsatsen, T22-T38 

Vid 8-tiden på morgonen var det mest kritiska läget över. De enheter som hade jobbat 
under natten löstes av. Avlösning av skadeplatsledningen skedde klockan 9 (SKPLCH) 
och 9:30 (RL). 
 
Under förmiddagen övergick insatsen mer och mer i bevakning. Strax före lunch syntes 
inte längre några lågor. Fokus var då att begränsa de vattenskador som sprinkler- och 
släckvatten hade orsakat. Efter lunch utfördes vissa rivningsarbeten för att komma åt 
att släcka mindre brandhärdar.  
 
SKPLCH som hade arbetat sedan klockan 9 löstes av klockan 12:15. Under 
eftermiddagen, klockan 15:30, avvecklades delar av skadeplatsledningen då VBI1180 
lämnade över RL-rollen till YB1080.  
 
Vid 18-tiden löstes RL (YB1080) av som då hade varit på platsen sedan klockan 12. 
Pågående RL (YB1080) var kvar på platsen till klockan 21:30 då han överlämnade RL-
rollen till BM231-1810 som formellt avslutade räddningsinsatsen klockan 01:15 den 28/11. 

 

Figur 37 Längsgående tvärsnitt, mer än 130 m 
långt (SSBF) 

Figur 36 Lägesbild, tisdagen den 27/11 kl 10:06 (SSBF) 
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3.3.7 Tidslinje, enheter på plats T0-T4 

Nedan presenteras tidslinje över de enheter som arbetade under insatsens första fyra 
timmar. Samtliga tidpunkter är statusrapporterade åtgärder enligt SOS 
Ärenderapport19. 
 

 
Figur 38 Tidslinje, enheter på plats under insatsens första fyra timmar 

 

3.3.8 Tidslinje, arbetsmoment T0-T38 

Under insatsen utfördes en rad olika arbetsmoment. Tidpunkter för när varje 
arbetsmoment påbörjades respektive avslutades saknas i tillgänglig dokumentation20. I 
tidslinjen över arbetsmoment i bilaga 1 görs ett försök att redovisa när i tiden 
respektive moment pågick, vilka särskilda iakttagelse som gjordes, vilket mål man 
jobbade för och vilken taktisk plan som skulle leda mot det önskade målet.  
 
Observera att de tidpunkter (start- och sluttid) som redovisas i tidslinjen inte är exakta. 
Tidpunkt för de flesta moment utgör en sammanvägd bedömning baserad på 
information som har framkommit genom intervjuer, film- och fotogranskning samt 
information hämtad ur ärenderapporten, händelserapporten och insatsprotokollet.  
 
Tidslinjen presenteras i bifogad bilaga 1. 

3.3.9 Tidslinje, skadeplatsledning 

Genom hela insatsen var ett stort antal befäl (totalt 11 st) aktiva i rollerna som 
skadeplatschefer och räddningsledare. Under de första åtta timmarna var nio olika 
personer aktiva i rollerna vilket innebar ett flertal överlämningar och avlösningar. 
Nedan illustreras tidpunkter för överlämningar och avlösningar av dessa roller. 
 

                                                        
19 Ärendenummer 18-10492968-4, OPR1H Räddning 
20 SOS Ärenderapport, SSBF händelserapport och Insatsprotokoll ledningsfordon 1180 
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Figur 39 Tidslinje över Räddningsledare och Skadeplatschefer, befäl ledningsnivå L1-L3. 
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4 Analys, utvärdering av räddningsinsatsen 

För att kunna besvara de frågeställningar som anges i uppdragsbeskrivningen 
formulerades inför analysen ett antal inledande frågeställningar:  
 

- påverkade trycksättningen brandförloppet?  
- bidrog trycksättningen till brand- och/eller rökbegränsning? 
- varför förmådde man inte hålla två av de begränsningslinjer som anlades?  
- vilka byggnadstekniska förutsättningar fanns för att kunna hejda branden? 
- hur har den samlade resursen nyttjats över tid? 

 
Utvärderingen har i stort kretsat kring dessa inledande frågeställningar men under 
utvärderingens gång har även andra frågeställningar uppkommit. I avsnitten nedan 
presenteras den analys som har utförts och de svar som har framkommit genom 
analysen. 
 
Det saknas heltäckande underlag för en faktabaserad analys. Analysen bygger till stor 
del på bedömningar av när i tiden olika arbetsmoment utfördes och uppskattade 
tidpunkter för när särskilda iakttagelser avseende brandförloppet har gjorts. 
Bedömningarna är i huvudsak baserade på den information som har framkommit 
genom intervjuer. Informationen har därefter kontrollerats mot de tidpunktsangivelser 
som har funnits i insatsprotokollet, händelserapporten och SOS ärenderapport samt i 
tillgängligt film- och fotomaterial. Avsaknaden av relevant dokumentation för 
erfarenhetsåterföring kommenteras särskilt i analysen nedan. 

4.1 Trycksättning, påverkan på brandförloppet och 

skadeutbredningen 

Trycksättning av de icke-branddrabbade delarna av byggnadskomplexet utfördes av 
Uppsala. Uppsala sattes enligt insatsprotokollet i arbete klockan 14:47. Trycksättning 
med sex PPV-fläktar bedöms ha varit igång knappt 30 min senare ca klockan 15:15. 
Enligt den information som har framkommit genom intervjuer gav trycksättningen 
effekt och förhållandet i de icke-branddrabbade delarna förbättrades. Genomgående 
genom hela insatsen var sedan miljön sådan att man kunde vistas i dessa lokaler utan 
rökskydd (ej mask på). 
 
Den stora tunnelfläkten statusrapporterades framme klockan 17:01. Fläkten bedöms ha 
rullats in i byggnaden och varit i drift from klockan 17:15. 
 
Enligt uppgifter från Solna som skötte invändig bevakning av den branddrabbade 
hallen var det inledningsvis inte särskilt mycket rök i hallen men rökproduktionen 
ökande då styrkan på taket kom igång med håltagningen. Man såg då rök och lågor på 
insidan av taket. Röktätheten ökade och brandgaserna blev mer och mer turbulenta. 
Solna öppnade de fasadmonterade rökluckorna. Då Solna lämnade skadeplatsen 
klockan 14:34 hörde de ordern om att portarna skulle stängas. Enligt uppgifter som har 
framkommit genom intervjuer tog det tid innan man lyckades stänga portarna. 
Portarna bedöms ha varit stängda from klockan 15:15. 
 
Enköping fick order om att öppna upp tvärsnittet genom innertaket. Denna order 
bedöms ha givits ca klockan 16:45. I samband med att tvärsnittet öppnades såg man ett 
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gnistregn över nock. Något senare passerade branden den tvärgående 
begränsningslinjen. Detta bedöms ha skett ca klockan 17:15. 
 
Studerar man tidslinjen över sekvensen (klockan 14:50-17:30) kan man konstatera att 
flera olika arbetsmoment utfördes under denna del av insatsen samtidigt som 
brandförloppet ändrade karaktär. Eftersom samtliga tidpunktsangivelser är osäkra 
(bygger på rena uppskattningar) är det inte möjligt att med bestämdhet avgöra på 
vilket sätt respektive arbetsmoment har påverkat brandförloppet.  

Det är rimligt att anta att trycksättningen sannolikt ökade brandförloppets intensitet. 
Trycksättningen av byggnaden innebar förändrade luftflöden. Med trycksättningen 
ökade troligen luftflödet över de genombränningar som branden hade orsakat samt 
över övriga frånluftytor (portar, rökluckor och tvärsnitt). Då gavelportarna stängdes 
ökade främst genomströmningen genom tvärsnitten. Då tunnelfläkten startades 
förstärktes tryckbilden ytterligare över dessa frånluftsytor. Samtidigt antas att den 
längsgående begränsningslinjen troligen förstärktes av dessa luftflöden. Det är 
utvärderarens uppfattning att det är genom trycksättningen som skadeutbredningen 
kunde begränsas till att enbart omfatta den branddrabbade hallen. 

I tillgängligt underlag saknas uppgifter om när, hur och vem som tog beslut om 
trycksättningen.  

4.2 Begränsningslinjer, utformning 

Genom hela insatsen jobbade man under olika skeden med att anlägga 
begränsningslinjer. En längsgående linje togs upp mellan det välvda taket och 
mellanbyggnadens platta tak. Denna begränsningslinje (nr 3) var den som blev den 
slutgiltiga begränsningen. De två begränsningslinjerna (nr 1 och 2) som togs upp tvärs 
över det välvda taket förmådde inte hejda brandspridningen i takkonstruktionen. 
 

 
Figur 40 Tvärgående begränsningslinje 1 och 2. Längsgående begränsningslinje 3. 
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I analysen läggs fokus på de två tvärgående begränsningslinjerna. Begränsningslinje 1 
påbörjades av Vällingby från den östra sidan och av Nacka från den västra sidan. 
Enköping löste av Vällingby och slutförde tvärsnittet ner mot den västra sidan. Då 
tvärsnittet anlades tog man inte hål genom hela takkonstruktionen. Innertaket 
lämnades intakt. Först när håltagningen genom yttertaket var slutförd hela vägen från 
östra till västra sidan skulle ett komplett tvärsnitt anläggas. Då skulle man ta upp hål 
genom innertaket. Beslut om att inte ta upp ett komplett tvärsnitt genom hela 
konstruktionen direkt kommuniceras inte till RL. Enligt den instruktion som Enköping 
fick vid överlämningen skulle tvärsnittet slutföras mot den västra sidan. Därefter skulle 
takstegarna flyttas och tvärsnittet breddas. Då tvärsnittet skulle breddas och slutföras 
med håltagning genom innertaket var det för sent. Branden passerade snabbt 
begränsningslinjen. 
 
Begränsningslinje 2 påbörjades av Väsby från den östra sidan och av Nacka på den 
västra sidan. Vid denna begränsningslinje anlades ett komplett tvärsnitt (genom hela 
takkonstruktionen) direkt från start. Då sektorcheferna på kvällen rapporterade att 
tvärsnittet var slutfört uppmärksammade RL och SKPLCH att begränsningslinjen var 
alldeles för smal, 0,3-0,7 meter bred och branden passerar begränsningslinjen igen. I 
efterhand kan det konstateras att även det första tvärsnittet vid begränsningslinje 1 var 
för smalt.  
 
Arbetsmetoden att säkra takarbete från takstegar var inte känd för alla styrkor som 
kom från andra räddningstjänstorganisationer. Enköpingsstyrkan hade tidigare inte 
sett denna typ av taksäkringsutrustning och att flytta takstegarna då tvärsnittet var 
färdigt kunde därför inte genomföras snabbt och enkelt.   
 

 
Figur 41 påbörjat tvärsnitt, begränsningslinje 1 

 
Figur 42 tvärsnitt, begränsningslinje 2 
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4.3 Byggnadstekniska förutsättningar, möjlighet till 

brandbegränsning 

Branden inträffade i ett stort, nästan 90 år gammalt byggnadskomplex bestående av ett 
antal sammanbyggda byggnader som över tid hade byggts om och ändrats. 
Takkonstruktionen (det stora välvda taket och den djupa anslutningen mot de platta 
taken) bidrog till svårigheter vid arbetet med håltagningen. Det faktum att taket bitvis 
var ruttet och inte fick beträdas var en komplicerande faktor.  
 
Att arbeta med tvärsnittsventilation i en sådan stor takkonstruktion är oerhört 
resurskrävande och svårt. I detta fall fanns det inga byggnadstekniska barriärer som 
exempelvis brandcellsindelning för att hindra brandspridningen i takkonstruktionen.  
 
Sprinklern bidrog inte till släckning av branden i takkonstruktionen då den var riktad 
nedåt. Sprinklern bidrog dock till att hindra att brännbart material på golvet antände 
och spred branden ytterligare. Nedfallande konstruktionsdelar och den droppande 
smälta cellplasten släcktes i sprinklerns flöde och bidrog därmed inte till vidare 
spridning.   
 

4.4 Räddningsinsatsen, skadeplatsledningen 

Under insatsen hade ett stort antal befäl rollen som RL, SKPLCH och sektorchef. Vid 
avlösning av sektorchefer informerades pågående befäl av det avgående om MMI och 
vilken taktiska plan som gällde och det genomfördes en gemensam orientering av 
arbetet i sektorn. För RL och SKPLCH genomfördes överlämningar på motsvarande 
sätt men orientering på skadeplats ersattes av genomgång av lägesbilden vid 
ledningsplatsen.  

I denna insats sker många avlösningar av skadeplatsledningen (L2-L3)21. Utredarnas 
uppfattning är att det läggs mycket tid på avlösningar.  

Översiktsbilder från exempelvis drönare eller helikopter utrustad med kamera (foto, 
film och IR) kan ge en god lägesbild och är ett bra hjälpmedel för presentation av 
aktuell lägesbild av stora skadeplatser. Under insatsen första skede fanns bild och IR-
bilder att tillgå i ledningsbilarna livestreamade från Polisens helikopter. Dessa valdes 
att inte användas av skadeplatsledningen. 

Utredarna kan konstatera att nomenklaturen på skadeplats inte är enig. Flera olika 
termer och begrepp används för att beskriva samma sak.   

4.5 Arbetsmiljö, organisation och skyddsnivå 

Under räddningsinsatsens första dygn anlades sammanlagt flera hundra meter 
sågsnitt. En stor del av arbetet utfördes på isbelagt tak. Att arbeta med motordrivna 
sågar och kapmaskiner är ett farligt arbete som fordrar kunskap, erfarenhet och 
skyddsutrustning för att kunna utföras på ett säkert sätt. Utredarna vill särskilt betona 
det faktum att arbetet kunde utföras under så lång tid och under så svåra förhållanden 

                                                        
21 Ledningsnivå L2 avser samordning av flera olika enheter. Bemannas av yttre befäl i SSBF. Ledningsnivå L3 avser 
ledningsnivå som aktiveras då det föreligger behov av att dela skadeplatsledningen (RL och SKPLCH). Bemannas i 
SSBF av vakthavande brandingenjör. 
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utan att några personskador uppstod. Detta måste särskilt lyftas fram som 
framgångsrikt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 
 
Beslutet att inrätta funktionen säkerhetsbefäl påvisade tydligt att man i 
ledningsfunktionen betonade vikten av säkerhet på skadeplats. Enligt angiven 
skyddsnivå skulle allt takarbete ske från takstegar. Det sker avvikelser från skyddsnivån 
då det på film syns flera personer som återkommande rör sig på taket utan takstege.  
 

4.6 Räddningsinsats, uthållighet över tid 

SSBF har dels genom egna resurser dels genom regionsamverkan mycket god 
uthållighet avseende personal, fordon och materiel. Vid insatsen framkom dock en 
svaghet vad det gäller uthållighet med avseende på bränsleförsörjning (till fordon och 
räddningssågar) och tillgång till viss specialutrustning (takstegar, räddningssågar och 
höjdfordon).  
 

4.7 Erfarenhetsåterföring 

Dokumentationen är bristfällig över tidpunkter för när olika arbetsmoment 

genomfördes. Det innebär att det saknas bra förutsättning för faktabaserad 

erfarenhetsåterföring. Den insatsutvärdering som har utförts bygger till största del 

istället på bedömningar och uppskattningar. 

 

Dokumentation saknas även över vem som var RL under vissa tidpunkter. Det finns 

noteringar om planerade avlösningar men det saknas noterade tidpunkt för när 

avlösningen skedde.  

 

Dokumentationen av vilka mål och vilken taktisk plan som gällde för stunden kunde 

varit utförligare och behöver utvecklas. 

5 Diskussion och erfarenheter 

Insatsen präglades av stora svårigheter att begränsa brandspridningen i 
takkonstruktionen. En stor del av insatsen bestod av att anlägga begränsningslinjer 
genom håltagningar i taket. Detta var inte helt oproblematiskt av flera tidigare nämnda 
anledningar. Håltagningarna blev mycket smala och till en början valdes att inte göra 
håltagning genom hela konstruktionen. Detta bidrog till att branden kunde spridas över 
begränsningslinjen.  
 
Arbetet på taket kommuniceras inte tillräckligt väl ner till RL som då fick fel lägesbild. 
RL har vid flera tillfällen uppfattningen av att branden är på väg att bli under kontroll. 
Inte förrän OC ifrågasätter lägesbilden upptäcks att räddningsledningens lägesbild inte 
riktigt stämmer med verkligheten. 
 
Man bör hitta arbetsformer som säkerställer att SKPLCH och RL får den information 
som behövs från arbetet i sektorerna för att kunna anpassa eller korrigera den taktiska 
planen utifrån den aktuella lägesbilden. Lika viktigt är det att SKPLCH och RL själva 
uppdaterar sin lägesbild och följer upp att de åtgärder som utförs i sektorerna leder till 
måluppfyllelse. 
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Efter att ha misslyckats med att inledningsvis begränsa branden anser utredarna att 
man i ett tidigare skede borde tagit beslut om att inrikta sig på att enbart skydda den 
angränsande mellanbyggnaden och den norra hallen. Detta med tanke på byggnadens 
storlek och de dåliga byggnadstekniska förutsättningarna. Dock blir detta beslut svårt 
att ta för RL om hen inte har rätt lägesbild av brandförloppet.  
 
Trycksättningen hade en positiv inverkan på skadeutbredningen eftersom man med 
trycksättningen kunde skapa rökfri miljö i den angränsande mellanbyggnaden och den 
norra hallen. Om denna del av byggnaden inte i ett tidigt skede hade trycksatts hade 
skadorna sannolikhet blivit avsevärt mycket större. Möjligen kan trycksättningen även 
ha förbättrat förutsättningarna för förhindrad brandspridning över den längsgående 
begränsningslinjen (begränsningslinje 3).  
 
Trycksättningens förväntade påverkan på brandförloppet bör formuleras som en del av 
den taktiska planen. Det är viktigt att trycksättningens inverkan på brandförloppet 
överensstämmer med det mål med insatsen som gäller för stunden. Det saknas 
dokumentation kring beslutet av trycksättning och i utredningen framkom en del 
oklarheter kring beslutet av trycksättning. 
 
Analys av brandens spridning, byggnadens konstruktion och effekterna av insatta 
åtgärder upplevs bitvis som bristfällig. En förklaring kan vara det stora antalet 
avlösningar i ledningsfunktionen (L2-L3)22 vilket gjorde att mycket tid lades på att 
planera och genomföra avlösning. Utredarnas uppfattning är att man i en sådan stor 
insats som denna borde använt någon typ av analysbefäl med kunskap av att tolka 
byggnadskonstruktioner och brandspridning. Ett analysbefäl kan bidra med 
kontinuerlig analys av förloppet och kan därmed stötta RL i viktiga beslut om 
brandbekämpningen samt se till att man inte tappar fokus och kunskap om branden 
vid överlämningar.  
 
Utredarna anser att viktiga moment och beslut måste kunna dokumenteras på ett 
enkelt och säkert sätt så att tidpunkter, arbetsmoment och vad som beslutas 
dokumenteras. SSBF håller redan på att införa hjälmkamera på alla sina befäl. Detta 
gav mycket värdefull information i denna utredning men utredarna anser att det även 
kan behövas andra kompletterande hjälpmedel för att säkerställa dokumentation. En 
hjälmkamera är exempelvis begränsad i minnes- och batterikapacitet och det finns risk 
att filmen inte får med relevanta delar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Ledningsnivå L2 avser samordning av flera olika enheter. Bemannas av yttre befäl i SSBF. Ledningsnivå L3 avser 
ledningsnivå som aktiveras då det föreligger behov av att dela ledningsfunktionen (RL och SKPLCH). Bemannas i 
SSBF av vakthavande brandingenjör. 
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6 Förbättringsförslag 

 
- Skapa arbetsformer som säkerställer att SKPLCH och RL i tid kan anpassa eller 

korrigera den taktiska planen utifrån aktuell lägesbild (informationsflödet från 

sektorerna till skadeplatsledningen).  

 
- Inför/se över rutin som säkerställer att SKPLCH och RL följer upp att de 

åtgärder som utförs i sektorerna leder till måluppfyllelse.  

 
- Se över rutinen att säkerställa användandet av Analysbefäl vid större insatser 

för att öka kompetensen samt inte tappa kunskap och tid vid överlämningar.  

 

- Rutinen för dokumentation som helhet ses över i förbättringssyfte för att få 

bättre underlag för lärande i organisationen. Exempelvis behöver start- och 

sluttider för arbetsmoment i sektorerna dokumenteras liksom avlösningar i 

skadeplatsledningen. Dokumentation av vilka mål och vilken taktisk plan som 

gäller vid olika tidpunkter behöver även ske i högre grad. 

 
- Se över möjligheterna för att kunna göra effektiva håltagningar i 

takkonstruktioner. Exempelvis redskap som inte går sönder av kladdigt 

takmaterial. Öva kunskapen att läsa byggnaden för att göra håltagningen på 

lämpligast ställe. Öva specialmoment som exempelvis att använda takstegar.  
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BILAGA 1 – Tidslinjer 

Tidslinje T0-T4 

Tidslinjen avser insatsens första fyra timmar då en rad olika arbetsmoment utfördes. Man arbetade med att kyla med Cafs, försökte 
komma åt branden genom friläggning och med skärsläckare, försökte ringa in initialbranden och arbetade för att begränsa 
spridningen över takytan genom att tvärsnittsventilera (men lämnade innertaket helt) samt kylde och bevakade invändigt för att 
förhindra brandspridning och rumsbrandsutveckling. Målet med insatsen var att begränsa brand- och rökspridning till övriga delar 
av byggnaden. 
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Tidslinje T4-T10 
Under de sex följande timmarna eskalerade brandförloppet och arbetet med att begränsa skadeutbredningen intensifierades. 
Angränsande lokaler i övriga delar av byggnaden trycksattes. Arbetet med att upprätta begränsningslinjer tvärgående och 
längsgående med det välvda taket fortsatte men man lyckades inte hejda branden vid den första tvärgående begränsningslinjen. En 
ny tvärgående begränsningslinje påbörjades. 
  
 
Tids         
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Figur 3 Tidslinje 10 till 16 timmar efter insatsen påbörjades. 

Tidslinje T10-T16 

Under detta skede av branden slutfördes den andra tvärgående begränsningslinjen, men inte heller med denna begränsningslinje 
förmådde man att hejda branden. Då branden hade brutit igenom den andra begränsningslinjen togs beslut om ny inriktning för 
insatsen. Det nya målet var att satsa alla resurser på att hejda brandspridning till angränsande delar av byggnaden österut. Målet 
innebar att man offrade de västra delarna av byggnaden till förmån för de östra som man försökte hålla skadefria. Den taktiska 
planen var att begränsa brandspridning via taket med hjälp av ett långt, brett tvärsnitt och att både invändigt och utvändigt 
övervaka begränsningslinjen med tillräckligt stora resurser för att förhindra brandspridning om kritiskt läge skulle uppstå. 
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Tidslinje T16-T22 

Detta skede av insatsen omfattar det arbete som utfördes under natten då insatsen till större del gick ut på att skydda och övervaka 
begränsningslinjen. Brandfronten nådde i detta skede fram till den norra gaveln. 
 

 
Tidslinje 16 till 22 timmar efter insatsen påbörjades. 
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Tidslinje T22-T28 

Under detta skede avtog branden i intensitet samtidigt som man kraftsamlade för att kunna hålla begränsningslinjen intakt vid den 
norra delen hallbyggnaden. Därefter övergick insatsen mer och mer i släckningsarbete och att omhänderta den stora mängd vatten 
(sprinkler- och släckvatten) som hade ansamlats i byggnaden.  
 

 
Tidslinje 22 till 28 timmar efter insatsen påbörjades. 
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Tidslinje T28-T34 

Under detta skede trappades insatsen av och övergick i eftersläckning och kontroll. 
 

 
Tidslinje 28 till 34 timmar efter insatsen påbörjades. 
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Tidslinje T34-T38 

Under detta skede bedrivs enbart efterbevakande åtgärder men med bibehållen räddningstjänst. Räddningstjänst avslutades kl 
01:15. 
 

 
Tidslinje 34 till 38 timmar efter insatsen påbörjades. 
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BILAGA 2 - Tester av cellplast 

Tester har genomförts på cellplasten, isoleringen och takpappen, detta gjordes på Okvista övningsanläggning. Testerna gjordes 
utomhus och det var snö och några grader kallt på provdagen.  
 
Cellplasten är av EPS-typ, generellt för denna typ av isolering gäller följande. 
Börjar mjukna vid +80°C. 
Övergår till flytande form vid +150°C 
Vid +230°C kan antändning ske i en öppen flamma. 
Vid ca +450-500°C kan antändning ske utan närvaro av flamma. 
Det bildas kraftig svart rök när den brinner. 
 
4 olika tester genomfördes. 
Test 1, där vi eldat på cellplasten med gasollåga för att se hur den beter sig vid värme. 
Test 2, metallbit värmdes upp med induktionsvärmare för att se hur cellplasten reagerade. 
Test 3, uppvärmning av metallplatta placerad på cellplast. 
Test 4, uppvärmning av papp som ligger uppe på cellplasten, som det såg ut på taket vid branden. 
 
 
Test 1 
När ytan värmdes med gasol smälte materialet men det skedde inte någon antändning av rökgasen. När lågan togs bort avstannade 
smältningen. Det kunde konstateras att plasten smälter vilket kan leda till pölbrand. 
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Test 2 
Mutter hettas upp till den blir glödgad och placeras sedan på plasten, den sjunker snabbt ned i materialet.  Om ytan var väl 
ventilerad sjönk muttern igenom och inget hände men om brandgasen stannade kvar skedde en antändning av gasen utan närvaro 
av flamma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test 3 
Mutter som är placerad på metallplatta hettas upp, plasten smälter delvis, det bildas lite rök och det sker ingen antändning.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Test 4 
 
Öppen låga mot papp som är placerad på cellplasten. Det finns ett hål i pappen. Plasten smälter men ingen antändning sker. 
 
 
 




