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Uppdraget 

Uppdraget innebär att utreda brandorsaken, brandförloppet och hur insatsen genomfördes. 
Uppdraget innebär också att återföra erfarenheterna till SOS, den operativa personalen samt 
förebyggandea vdelningen. 

Utförd av 

Lars-Göran Bengtsson, 2015-06-16, 2015-07-02, Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
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Anledningen till utredningen 
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I samband med branden skedde en kraftig explosion som fick delar av en byggnad (tipphallen) 
att rämna. När räddningstjänsten anlände hade detta redan inträffat och det brann kraftigt 
uppe i ett omlastningstorn på taket på en annan byggnad (ludan). Mycket av släckningsarbetet 
utfördes på hög höjd. Fokus i ut redningen ligger på att förstå händelseförloppet och på så sätt 
vara bättre förberedd på om något liknande skulle inträffa. 

Byggnaden och brandtekniska installationer 

Branden uppstod sannolikt uppe i omlastningstornet på ludan, och spred sig till två 
transportband. Troligtvis var det glöder från branden som orsakade explosionen i t ipphallen, 
när dessa föll nerför Z-stupet. Oron var stor att branden skulle sprida sig in till själva verket. 

Larmade enheter 

o 264- 1180, 1080, 1310, 11 10, 1130, 1010, 1030 (Helsingborg) 
o 264-2010, 2030 (Landskrona) 
o 264-3010, 3030, 3640 (Ängelholm, Strövelstorp) 
o 264-8010, 8040 (Bjuv) 
o 264-8610, 8640 (Åstorp) 
o 269-0080, 262-8070, 263-8080, (ledningsbuss och befäl från Svedala och Höör) 
o Depå Nivå 2, 264- 1160, 1660, 1670, 1610 (Allerum) 
o Ambulans, Polis 

Liknande händelser som involverat pellets 

o Pellets branden i Landskrona hamn, 2014-04-30, Landskrona 
o Brand i Västhamnsverket, 2010-04-17, Helsingborg 
o Brand i Pelletsladan, 2010-12-01, Helsingborg 

Information inhämtad från 

Operativ personal, SOS, Ambulansen, Polisen, Öresunds kraft, RVR-personal, IF (som anlitat 
en oberoende brandorsaksutredare, Ingemar Axberg), Öresundskrafts utredare Göran 
Wilhelmsson. Platsen har besökts av undertecknad ett flertal gånger. 

Avgränsningar 

Detaljerna kring hur damrnexplosionen kunde inträffa har utelämnats. För att förstå 
explosionen, med medföljande tryckuppbyggnad, samt om eventuella efterföljande explosioner 
har inträffat, krävs djupare kunskap om byggnaden och dess konstruktion. Explosionen har till 
viss del analyserats av Göran Wilhelmsson, anlitad av Öresundskraft. 

De specifika detaljerna kring brandorsaksutredningen har utelämnats. Denna utredning 
hänvisar till Ingemar Axbergs analys och tar endast upp slutsatserna. 

Rapporten förutsätter att man har en del bakgrundskunskaper gällande byggnaden, 
verksamheten och dess terminologi. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst I Tistelgatan 6,253 75 Helsingborg I 010-219 00 00 I info@rsnv.se I rsnv.se 



1. Kortfattad beskrivning av händelsen 
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Larm inkom som automatlarm på Västhamnsverket. På vägen ner mot Västhamnsverket syntes 
rök från objektet. På plats konstaterades att det brann uppe på taket av en byggnad (ludan) . 

Figur I. Brand i omlastningstornet (röd ring) som är belägen uppe på byggnaden, även kallad ludan. 

Larmet höjdes omgående till nivå 3. Företagets katastrofledare mötte upp och förklarade att 
branden inte får sprida sig till pelletsladan i väster eller till värmeverket i öster. 1310 fick i 
uppgift att stoppa spridningen åt väster ner längs transportbanden, 1110 och 1130 släckte 
uppe på taket, och övriga styrkor som anlände användes för att stoppa spridningen österut in 
mot värmekraftverket. Efter en stund var läget under kontroll, både transportbandet i väster 
och öster har brunnit av (gröna ringar). 

2. Brandorsaksutredning 

Redan under branden var olycksutredare från räddningstjänsten på plats. Vid en första anblick 
kändes det som att explosionen i tipphallen var den utlösande faktorn, men snart stod det klart 
att branden troligtvis startat uppe på taket. Försäkringsbolaget (IF) anlitade en expert på 
området, Ingemar Axberg, som besökte brandplatsen tillsammans med undertecknad. Ingemar 
Axberg har genomfört en separat brandorsaksutredning. 

Figur 2. Omlastningstornet på taket, där branden tros ha startat. 
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Platsundersökningen visade på att det troligtvis blivit varmgång i ett lager på ett mellanband 
uppe i omlastningstornet. Detta orsakade att glödande pellets följde med transportbandet fram 
till Z-stupet och därefter antände en ansamling av damm i dess nedre del. I samband med detta 
stannade alla transportbanden och branden tilltog. 

Figur 3. Omlastningstomet, med mellanbandet (102, B7) där branden tros ha startat. 

Slutsatsen blir att den sannolika brandstarten fanns uppe på taket i omlastningsstationen. 
Anledningen tros vara varmgång i ett lager på mellanbandet. 

3. Förloppsutredning 

Som tidigare nämnts så inträffade en explosion på grund av att glödande pellets kom ner 
genom Z-stupet och antände en brännbar dammansamling. Huruvida denna dammansamling 
var normal eller onormal på grund av något eventuellt fel i utsugningsanläggningen eller dåligt 
underhåll har inte utretts. När transportbanden sedan väl stannade fick branden ordentlig fart i 
pelletsen och lågorna spred sig. Branden utvecklades sedan mycket snabbt via de båda 
transportbanden väster och österut. 

Figur 4. Z-stupet där de glödande pelletsen sannolikt transporterades ner (röd ring). 
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Figur 5. Transportbanden som brinner av åt väster (102, B3) och åt öster 102, B8 (röda ringar). 

När transportbanden brann av var läget lugnt uppe vid omlastningstornet, och styrkorna där 
(1110, 1130) kunde succesivt släcka av branden, som även spred sig på taket under. 

I transportbanden efter Z-stupet ( I 21,B2), in mot värmeverket var insatspersonalen 
fortfarande osäker på om branden hade spridit sig, men så var inte fallet. Däremot hade 
sprinklern löst i kross- och sållningshuset (röd ring i figur 6) och det fanns en del rök i 
transportbanden upp mot värmeverket. 

Figur 6. Transportbandet (121 , B2) och kross-och sållnings huset efter z-stupet (röd ring). 
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4. Insatsutvärdering 
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Första samtalet till SOS inkom ca 10:05. 1310 anlände först till skadeplatsen, och mötte 
företagets katastrofledare. Inriktningen blev att branden inte fick sprida sig varken väster eller 
öster ut längs transportbanden. 1310 påbörjade uppgiften med att stoppa brandspridning på 
bandet som gick nedåt västerut (röd ring) . 1310 säkrade också vattenförsörjning från brandpost 
som låg ca 200 meter från objektet. 11 10 och 1130 fick i uppgift att släcka ner branden uppe 
på taket och förhindra att branden spred sig österut. 

Figur 7. Västra delen av skadeplatsen, den stora pelletsladan skymtar i vänstra kanten (blå ring). 

1080 anlände och etablerade ledningsplats inne på områdets södra del. 1180 anslöt inom kort 
till denna. Man får samtidigt besked att inga personer saknas efter explosionen. 

Figur 8. Ledningsplatsen i söder tillsammans med depåfunktion (röd ring). 
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När 1180 anlände brann det i transportbanden på taket (ludan) och det verkade vara rökfyllt i 
transportbanden upp mot värmeverket, se figur 9. Huruvida branden verkligen hade spridit sig 
i transportbanden (121- B2, B6 och B7) förekom det då lite olika uppgifter om. Detta 
klarlades kort därefter och det blev säkerställt att ingen brandspridning skett i dessa. 

Figur 9. Östra delen av objektet, transportbanden som till själva värmeverket (121-B2, B6, B7, röda ringar). 

1180 och 1080 etablerade kontakt med katastrofledaren och ledningsplatsen blev vid 1080. 
Katastrofledaren fick i uppgift att räkna in egen personal och konstaterade att ingen saknades. 
Polis och ambulans knöts till ledningsplatsen. 

Vid detta tillfälle var stabsnivå 2, depåfunktionen, extra tank-, släck- och höjdenheter samt 
RVL beställda. 

Skadeplatsen delades in i fyra sektorer, där 2010 och 2030 fick sektorn "transportbanden" och 
uppgiften att säkerställa att ingen spridning skett upp mot verket, 3010 och 3030 fick området 
nedanför z-stupet, men kontrollerade initialt att branden inte spridit sig i transportbanden in 
mot värmeverket, 1110 och 1130 fick omlastningstornet och 1310 brandspridning nedåt på 
västra transportbandet från omlastningstornet. 

 blev stabsnivå 1 som innebar att planera for ett eventuellt omfall och  
blev stabschef. Åstorp var i detta läge en taktisk reserv. Insatsen fortlöpte enligt plan och 
arbetet med att släcka ner glödbränder fortsatte flera timmar. 

Kommunikationen på skadeplatsen skedde på vald insatskanal och muntligt. Detta fungerade i 
stort sett bra. Samverkan med ambulans och polis fungerade tillfredsställande. I efterhand har 
det framkommit att det rådde lite delade uppfattningar, bland befälen, huruvida det fanns 
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sprinkler över transportbanden upp mot värmeverket. Detta indikerar att ledningsteamet inte 
fungerade optimalt. 

Räddningstjänsten avslutades kl. 16.00 och efterbevakning skedde av 1610 fram till midnatt på 
bekostnad av verksamheten. 

Figur I 0. Foto över skadeplatsen, skissen från någon timma in i insatsen. 

5. Slutsatser 

Skadeplatsen blev snabbt strukturerad och indelad i sektorer. Kontakt etablerades tidigt med 
objektets katastrofledare och förstärkande enheter begärdes omgående till platsen. Det faktum 
att transportbanden brann av underlättade släckningsarbetet for insatspersonalen. 

En uppmärksammad brist i samband med insatsen är att objektet saknar insatsplan, vilket 
behöver tas fram. Befål i ledande befattning hade olika uppfattning om vilka skyddssystem 
(sprinkler) som fanns i anläggningen, vilket skapade viss förvirring. Detta kan till viss del 
förklaras av att arbetet på skadeplatsen var mycket stressigt inledningsvis och till viss del av 
avsaknaden av insatsplan. 

Restvärdesräddningen påbörjades direkt efter avslutad insats. Utredningsarbetet startades upp 
samma dag och bedrevs på ett bra sätt parallellt med övriga utredningar. 
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6. Förbättringsförslag 

Ta fram en insatsplan for objektet 
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o Ta fram en taktik for att förhindra brandspridning i transportband med pellets 
o Hur tryggas brandvattenförsörjning på ett bra sätt? 
o Klargöra riskerna för dammexplosioner i olika delar av objektet 

Omvärldsbevaka liknande händelser 
Fortsatta övningar för ledningsteamet vad gäller arbetet på skadeplatsen 

7. Slutord 

Ett stort tack till all operativ personal för deras vilja att utreda denna händelse på bästa sätt. 
Företagets representanter har också ställt upp på ett föredömligt sätt och samarbetet med 
övriga utredare har fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

Det känns angeläget att utarbeta en metodik som kan kontrollera/släcka brandspridning i den 
här typen av anläggning. Det finns flera liknande inträffade händelser som präglas av en sådan 
problematik, där brandspridning skett okontrollerat i transportband. 

Risken for dammexplosioner måste beaktas vid liknande händelser. En förutsättning för detta 
är att företaget har en väl underbyggd riskanalys. 

Återkoppling till Öresundskraft kommer att ske efter avslutad utredning. 
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