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Sammanfattning 
Den 16 december 2019 larmades räddningstjänsten till en brand i verkstadsbyggnad på Dragrännan 20 i Bålsta. 
Enheter från Bålsta, Upplands-Bro, Enköping, Sollentuna samt Johannes (ledning) drogs på larmet. Vid 
framkörningen kom uppgifter om att det brann kraftigt och att det fanns gasflaskor i byggnaden, vilket dels fick 
till följd att säkerhet för den egna personalen påtalades från högsta ledning samt att avstängning av E18 
började diskuterades tidigt, detta då byggnaden ligger ca 50 meter från motorvägen. 
 
Utvärderingens syfte är att  

- redogöra för en omfattande räddningsinsats med temporär vägavstängning,  
- att utvärdera metod- och taktikval samt ordergivning, 
- att utvärdera ledningfunktionen samt  
- att redogöra för särskilda svårigheter som uppkommer vid räddningsinsatser av detta slag. 

 
Vid framkomst möttes personalen av personer på plats som hade börjat flytta husvagnar och lastbilar. Dessa 
informerade även om att det fanns gasflaskor, lastbilsdäck, handbrandsläckare mm. i byggnaden varför en 
defensiv inriktning med släckning utifrån i skydd valdes direkt. Denna inriktning och metod behölls sedan under 
hela insatsen. 
 
Tack vare välformulerad framkomstrapport och lägesrapport initierades omledning av E18 tidigt av Yttre befäl 
på 2080 tillsammans med ledningsoperatör inne på RC Mitt. Motorvägen leddes om mellan ca 22:40 och 01:10 
(2h 30 min).  
 
På begäran av rapportförfattaren har myndigheter och sakägare inkommit med synpunkter när det gäller 
omledning av E18 mellan trafikplats 146 och 147 i Håbo kommun. I detta material framkommer det att trafiken 
troligtvis kommer ledas om på statliga vägar norrut i framtiden, vid liknande händelser, detta på grund av 
påverkan på Bålsta tätort som en omledning kan innebära, både när det gäller trafikmängd och farligt gods-
trafiken som normalt går på E18. Rent praktiskt ska detta gå till bl a genom nya blåvita trafikskyltar på, av 
Trafikverket utsedda, omledningssträckor. 
 
Slutresultatet av insatsen bedöms i stort har blivit så lyckat som varit möjligt utifrån de förutsättningar som 
gällde på platsen. Utvärderingen föreslår dock följande förbättringar: 
 

- Första fordonet hamnade för nära den aktuella byggnaden i inledningsskedet och fick senare flyttas 
två gånger om. När det kommer till fordonsplacering bör det alltid göras en tidig riskbedömning, i 
synnerhet när det gäller brand i industri/verkstad.  

- Vid branden användes initialt förhöjt lågtryck (centrumrullarna). Standardutlägg (lågtryck) bör vara 
standard vid industribränder. Det ger mer vatten, det är möjligt att bygga på och det är lätt att koppla 
från och lämna om fordonet behöver akutflyttas. 

- Heltidsstyrkan (1+2) valde att åka med släckbil 3010. Vatten är en vanlig brist när man ska dämpa ner 
brand i industri/verkstad. Tankbil bör alltid gå med i förstaskedet, förutsatt att det inte framkommer 
att det finns personer kvar i byggnaden. 

- Trots påpekanden upplevs det från befäl på plats att personal (och andra) tummar lite på säkerheten 
efter någon timme in i insatsen. För att säkerställa att detta inte sker är det viktigt att fysiska 
avspärrningsband kommer upp och personalen ska känna till att banden även gäller egen personal. 
Det har tidigare diskuteras huruvida Räddningstjänsten ska ta fram särskilda avspärrningsband vid 
avspärrningar som även gäller egen personal (på grund av riskområde), vilket hade varit lämpligt att 
använda vid denna händelse. 
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1. Inledning 
”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.” LSO 3 kap 10§ 
Begreppet olycksundersökning omfattar såväl utredning av orsaker och förlopp (olycksutredning) som utvärdering 
av insatsens genomförande (insatsutvärdering). Om olyckan både utreds och insatsen utvärderas utförs en 
komplett olycksundersökning. Utreds enbart hur insatsen har genomförts utförs en insatsutvärdering.  
 

1.1 Händelsen 
Brand i större verkstadsbyggnad med direkt närhet till E18. I byggnaden fanns en stor mängd nyligen 
levererade och pumpade lastbilsdäck, ett antal gasflaskor av olika slag (bl a acetylen och syrgas), 10-15 
handbrandsläckare, oljefat mm. Intill byggnaden stod ett 15-tal betonglastbilar med brandspridning till två av 
dessa under insatsens gång. 
 

1.2 Utvärderingsdirektiv 
För denna utvärdering har ett särskilt direktiv formulerats. Direktivet beskriver syftet med utvärderingen, vilka 
frågeställningar som ska besvaras och vad utvärderingen särskilt ska fokusera på. I direktivet klargörs också 
vilka avgränsningar som ska gälla för utvärderingsarbetet. 
 

1.2.1 Syfte, frågeställningar och särskilt fokus 
Syftet med utvärderingen är: 

- att redogöra för en omfattande räddningsinsats med temporär vägavstängning (E18)  
- att utvärdera metod- och taktikval samt ordergivning 
- att utvärdera ledningsfunktionen 
- att redogöra för särskilda svårigheter som uppkommer vid räddningsinsatser av detta slag 

 
Utvärderingen ska besvara följande frågeställningar: 

- hur organiserades arbetet på skadeplats (sektorindelning, rollfördelning)? 
- hur fördelades arbetsuppgifterna i ledningsfunktionen (RL/SKPLCH samt RL/PIC)? 
- hur fungerade samarbetet med polisledningen? 
- vilka taktiska beslut togs, hur skedde ordergivningen? 
- hur presenterades lägesbilden, hur genomfördes ledningsmöten på skadeplats? Vilken 

återrapportering lämnades till RC (lägesrapporter)? 
 
Utvärderingen ska särskilt beakta och redogöra för: 

- vilken inverkan hade vägavstängningsbeslutet på samhällsfunktionen samt hur kommunicerades och 
verkställdes detta beslut? 

 

1.2.2 Avgränsningar 
Utvärderingen begränsas till att enbart omfatta utvärdering av räddningsarbetet. Den utgör inte någon 
brandutredning och omfattar därmed inte heller någon analys av brandorsak eller brandförlopp. 
 

1.3 Metod 
Författaren till denna rapport har intervjuat Styrkeledare Bålsta 3010 (3010SL), Yttre Befäl 2080 (2080YB) samt 
Vakthavande brandingenjör (1180VBI). Ett platsbesök har genomförts. 
 

  



 

 

 

2. Händelseförloppet 

2.1 Larm och framkörning 
Den 16 december 2019 larmades räddningstjänsten till en brand i industribyggnad på Dragrännan 20 i Bålsta. 
Enheter från Bålsta, Upplands-Bro, Enköping, Sollentuna(något senare) samt Johannes (ledning) drogs på 
larmet. Vid framkörningen kom uppgifter om att det brann kraftigt och att det fanns gasflaskor i byggnaden. 
När man rullade upp till adressen syntes kraftiga lågor inne i byggnaden. Man fortsatte upp längs med 
byggnadens östra långsida, vände och ställde sig ca 25 m från byggnadens sydöstra hörn.  
 

 
FIGUR 1 AKTUELL BYGGNAD 
 
När 3010 är framme har styrkorna från Enköping, Upplands-Bro, Johannes och Sollentuna olika tid till 
framkomst. För att redovisa vilka beslut som fattas i respektive fordon och vid respektive tidpunkt anges tiden i 
(+xx min), vilket innebär tid från dess att första styrka kom fram till platsen. 
 

 
FIGUR 2 3010 PÅ VÄG UPP MOT DEN BRINNANDE BYGGNADEN 
 



 

 

 
FIGUR 3 3010 UPPE VID BYGGNADEN (TILL VÄNSTER I BILD). KÖR UPP OCH VÄNDER. 
 

2.2 Framkomst 
När första styrkan kom på plats konstaterades fullt utvecklad brand och följande lägesrapport lämnades: 

”3010 framme… industribyggnad, fullt utvecklad, det slår ut lågor från taket, det står säkert 10-
15 lastbilar intill väggen, så vi ska se om vi kan rädda dom. Full fyr i hela byggnaden och vi påbörjar släckning”.  
 

2.3 Räddningsinsatsen 
När personalen på 3010 gick ut ur bilen möttes man av personer på plats som börjat flytta husvagnar och 
lastbilar. Dessa informerade även om att det finns gasflaskor, lastbilsdäck, handbrandsläckare mm. i 
byggnaden. När 3010SL klev ur sitt fordon hade han i huvudet att man skulle göra ett släckförsök, men direkt 
när han såg byggnaden insåg han att det kommer vara kylning och dämpning utifrån som gäller. Det 
tillsammans med det faktum att man bara hade 3010 med sig och därmed begränsad mängd vatten gjorde att 
man valde att använda sig av det förhöjda lågtrycket (centrumrullarna). Styrkan rullade ut slangarna och kylde 
takfoten och de lågor som slog ut ur byggnaden. Strax därefter hördes 1-2 höga smällar från byggnaden, vilket 
gjorde att man backade till vad man bedömde vara en bättre plats att stå på. 
 
Upplands-Bro (6510, 6540 och 6560) och Enköping 2010 och 2040 anlände inom ett par minuter från varandra 
till skadeplatsen (+6-8 min). Befälen från dessa styrkor mötte upp 3010SL och man noterade att det började 
smälla ytterligare mer inne i byggnaden. I detta läge lämnades även en första lägesrapport: 
 

- ”Vi har en byggnad som är full med olja, däck och flaskor. Det smäller ut av bara f-n i byggnaden så vi 
arbetar i skydd. Vi har 15-20 lastbilar som står extremt nära. En kabelledning som går precis ovanför 
branden så det finns en risk att elledningen brinner av. Prognos flera timmar och 2080 tar väl över 
snart”.   

 
Efter denna lägesrapport gick 2080YB (som ännu ej kommit till platsen) ut och begärde att man ska leda om 
trafiken på E18, polisen från ena hållet och Upplands-Bro från andra (i ett tidigare skede har polisen informerat 
om att man endast har en bil på väg till platsen, och den kommer från Enköping). Upplands-Bro meddelar dock 
att man redan är framme, vilket leder till en viss fördröjning av omledningen av trafiken i riktning mot 
Enköping. Då Sollentuna meddelar att man har 25-30 min kvar till skadeplatsen (vilket var nästa alternativ) 
beordras Upplands-Bro att lämna skadeplatsen och stänga av E18 i höjd med Trafikplats Draget riktning 
Enköping. 
 
Parallellt med detta arbete hade RC begärt ut en tekniker från EON för att inspektera elledningen ovanför 
skadeplatsen och skyttar var på väg från Sala. 
 
(+12 min) meddelade 2010SL till 2080YB som precis har anlänt till platsen att man hört två kraftiga smällar, att 
byggnaden inte går att rädda samt att man flyttar personalen till säker plats. Detta innebär att 3010 flyttas ca 
30m och personalen tar skydd bakom bilen. 
 



 

 

 
FIGUR 4 PERSONALEN TAR SKYDD BAKOM 3010 
 
Resten av räddningsarbetet handlade dels om att flytta icke drabbade lastbilar som stod i närheten av 
byggnaden samt dels att lägga på vatten på byggnaden från skydd, där TFT-strålrör (backup-strålrör) användes 
från ett säkert avstånd. Det var under insatsen tal om att använda vattenkanonen på 3030, men detta 
verkställdes inte.  Tack vare den begränsade mängden brännbart material i byggnaden dämpades branden 
relativt snart och branden bedömdes i stort vara släckt runt midnatt, se lägesrapport nedan. 
 

 
FIGUR 5 BRAND I BYGGNADEN OCH LASTBILAR SLÄCKTES PÅ AVSTÅND 
 
När branden bedömdes vara släckt kvarstod problemet med minst en acetylenflaska som det var oklart 
huruvida den hade exploderat eller ej. Räddningsledarens (1180VBI) främsta uppgift utöver att hålla i 
ledningsmöten och styra målet med insatsen blev tidigt att få motorvägen öppnad så snart som möjligt genom 
att vidta nödvändiga åtgärder. När de beställda skyttarna (från Sala) kom fram till platsen blev det snart 
uppenbart för deras del att de inte hade möjlighet att skjuta på gasflaskorna inne i byggnaden, detta dels för 
att de behöver 50 meter för att deras spårljusammunition ska fungera optimalt, men även om man hade haft 
dessa 50 meter hade det troligen varit svårt att garantera att det inte fanns någon gasflaska kvar i byggnaden 
som kunde rämna i ett senare skede1. Istället blev uppgiften att reducera risken genom att åstadkomma en 
barriär mot motorvägen. Genom verksamhetsägaren kunde man till detta rekvirera en container och en truck 
som tryckte in containern i det hörn som acetylenflaskan enligt uppgift skulle finnas i. 

                                                                 
1 Ett sönderfall i en acetylenflaska kan medföra en långsam tryckökning vilket i sin tur kan ge en rämning av 
flaskan upp till 24 timmar efter värmeexponeringen.  



 

 

 

 
FIGUR 6 CONTAINER INTRYCK I DET HÖRN DÄR ACETYLENFLASKAN ENLIGT UPPGIFT SKULLE STÅ 
 
När containern hade placerats bedömdes risken för att en gasflaska skulle rämna och flyga iväg mot 
motorvägen vara så pass liten att man kunde öppna upp motorvägen, detta skedde ca 01:10. Därefter kunde 
1180VBI lämna skadeplatsen och åter lämna över räddningsledarskapet till 2080YB. Resten av natten handlade 
om att försöka komma åt de bränder som återstod i byggnaden. På morgonen användes en hjullastare för att 
sära på de sandwichelement som byggnaden bestod av, detta för att komma åt de sista bränderna.  
 

 
FIGUR 7 BYGGNADENS SANDWICHELEMENT 
 
Insatsen avslutades ca kl. 09:00 genom att de hela och eventuellt värmepåverkade gasflaskor som under 
morgonen hittades i byggnaden flyttades till ett vattenbad för bevakning under 24 timmar. 
 

Ledningsarbetet och ordergivning 
3010SL fattade direkt vid framkomst beslut om en defensiv insats, dvs att man i tillräckligt skydd skulle dämpa 
branden utifrån och att försöka rädda så många lastbilar runt byggnaden som möjligt. 
 
När 2010 kom till platsen delades skadeplatsen upp i två sektorer, norra halvan av byggnaden samt södra 
halvan.  
 



 

 

 
FIGUR 8 SEKTORINDELNING. BÅLSTASTYRKAN ANSVARADE FÖR ÖVRE HALVAN OCH ENKÖPING FÖR DEN NEDRE. 
 
 
När 2080YB anländer till platsen bekräftas den sektorindelningen samt inriktningen som 2010SL och 3010SL har 
gjort och inga förändringar sker i dessa delar. Samma sak när 1180VBI senare anländer. 
 

 
FIGUR 9 UNGEFÄRLIG FORDONSPLACERING UNDER HUVUDDELEN AV INSATSEN. 
 
 
Då 1180VBI hade en längre framkörning till skadeplatsen flyttade han fram räddningsledarskapet till 2080YB som 
kom fram ca 12 minuter efter att 3010 anlänt. När 1180VBI anlände till skadeplatsen (+20 min) drog 2080YB 
händelseförloppet, skadeplatsorganisationen samt målet med insatsen. 2080YB utsågs då till skadeplatschef 
medan 1180VBI tog Räddningsledarskapet. 
 
En bit in i insatsen anlände även polis till ledningsplatsen och befann sig sedan där under insatsens första 
timmar. 
Cirka 90 min in i insatsen hölls ett ledningsmöte där RL (1180VBI), Skadeplatschef (2080YB), sektorcheferna 
(2010SL och 3010SL), polis samt representant från EON fanns närvarande. På mötet avhandlades arbetet på 
plats, resursbehov i respektive sektor samt planen framöver.  



2.4 Dokumentation över insatsen 
RC Mitt:s larmoperatör för löpande noteringar i SOS larmrapport genom hela räddningsinsatsen. I 
larmrapporten finns följande anteckningar som berör rädd ningsinsatsens taktiska skeden: 

Tid Typ Citat 
22:23 Framkomstrapport 3010 Framme, industribyggnad. Fullt utvecklad brand. Spridningsrisk till 

lastbilar parkerade intill. 

22:35 Lägesrapport 3010: Fullt utvecklad brand. Byggnad ca 100 kvm. Släckinsatsen avbruten 
pga. risk för explosion. 

22:40 Information 2080: E18 avstänad mellan Tol Draaet och Tol Bålsta. 
22:56 Lägesrapport 1180: Läge 1. 30 x 10 m byggnad, fullt utvecklad brand. Byggnaden bortom 

räddning. 15-20 lastbilar i anslutning. Gasflaskor i byggnaden. Hot 
spridning till lastbilarna. Säkerhet egen personal. Avstängning E18. Jobbar 
med att rädda lastbilarna. Prognos flera timmar. RVR-ledare till platsen. 
Från 22.55 GN RL. 

00:11 Lägesrapport 1180: Läge 2: Byggnaden släckt. Ingen spridningsrisk till lastbilarna längre. 
Enköping, Bålsta och Bro insatta. Sollentuna håller avspärrningarna på 
E18. Undersökning pågår om det finns kvar en acetylenflaska. Svårt att 
skjuta. Går eventuellt att ställa en container över. Två lastbilar 
tota/skadade men de flesta räddade. 1180 lämnar inom en timme. 

00:34 Lägesrapport 1180 Rekognoscerat, går ej att skjuta. 0030 återgår skyttarna. Sollentuna 
lämnar så snart polis tar över vägavstängningen. 0200 Lämnar Enköping 
heltid och ersätts av Enköping RIB. 2080 bestämmer turordning på övriga 
styrkor. Troligtvis Bålsta först och sedan Bro. Skall försöka ställa en 
container över platsen där acetylen tuben tros stå. Prio 1 för tillfället är att 
kunna öppna upp E18. Truck och container är rekvirerade, troligtvis är 
flaskorna redan soränada. 

01:11 Lägesrapport 1180 Sista rapport från Göran, Martin. 2080 tar över kl. 01.10. Allting 
släckt. 1180 tar beslut att E18 kan öppnas från kl. 01.10. Container på plats 
över platsen där gasflaska tros stå. 1180 återgår till Johannes. 

03:17 Lägesrapport 2080: CE ny RL. Troligen finns en stående acetylenflaska kvar i byggnaden 
som är värmepåverkad så RTJ fortgår med avspärrning runt byggnaden 30 
meter. Bålsta kommer lösa av kl. 06. Planen är sedan att nya 2080 åker ut 
och avslutar vid 08. Plåtfasad i sandwichkonstruktion. Taket delvis 
kollapsat. Stomme och takstolar i stål, kraftigt värmebelastade. 

06:26 Lägesrapport 3010 har gjort avlösning, JE på 3010 tar över som RL tillsvidare, 
Däckupplag som brinner fortfarande, ska frilägga delar av fasaden med en 
hjullastare. 

09:15 Avslut 2080 Gasflaskorna flyttade till en vattenfylld container. Allt ansvar är 
överlämnat till fastighetsägaren. Dom ska kolla gasflaskorna i 24 timmar. 



 

 

 

3. Avstängning och omledning av E18 
E18 leddes om mellan ca 22:40 och 01:10 (2h 30 min). Detta skedde under hela insatsen av polisen när det 
gäller riktning mot Stockholm och av Räddningstjänsten när det gäller riktning mot Enköping (först av 
Upplands-Bro och sedan av styrkan från Sollentuna). Enligt styrkeledaren från Sollentunastyrkan uppskattar 
man att man ledde om ca 200-250 fordon varav ca 60% var personbilar och 40% lastbilar under de ca två 
timmar man fanns på plats. Någon uppskattning från andra hållet har inte gått att få, men gissningsvis var de 
ungefär lika många fordon som leddes om åt andra hållet. Detta ger ca 400-500 fordon eller ca 200-250 fordon 
i timmen. 
 
Den senaste officiella mätningen av trafikflödet på den aktuella sträckan skedde i oktober 2019. Den visade på 
en stor variation på antalet fordon per timme under dygnet, från att som lägst vara nere på ett 50-tal fordon 
per timme upp till att snudda vid närmare 2000 fordon per timme (ca 4 sek mellan varje fordon i båda 
riktningarna) med ett genomsnitt på knappa 1000 fordon per timme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omledningen skedde via centrala Bålsta (Stockholmsvägen), vilket på sina platser är en smal gata med 
parkeringar på bägge sidor. Vägen går till exempel förbi restauranger, butiker och Gransäterskolan, och det är 
enligt beslut av Länsstyrelsen förbud mot farligt gods-trafik på en del av sträckan. 
 



 

 

 
 
              Sträckan som trafiken  
              leddes om på 
                    Förbud mot fordon  
              med Farligt Gods 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oavsett vem som fysiskt står och leder om trafiken; Räddningstjänsten, polisen eller Trafikverket, kan det 
finnas idéer om hur en omledning ska gå till. Frågan har därför ställts till Håbo kommun, Länsstyrelsen, MSB 
samt Trafikverket. Nedan följer i korthet de kommentarer som har inkommit. 
 

Håbo kommun 
Tekniska förvaltningen har haft ett internt möte med anledning av frågeställningen. Något färdigt svar har dock 
inte hunnit tagits fram och man ska återkomma till Räddningstjänsten längre fram. Kommunen kommer även 
ta upp frågan med Trafikverket. 
 
Klart är att det inte finns någon analys om hur trafiken ska ledas om vid en omledning, men historiskt har 
trafiken hänvisats till Stockholmsvägen/Enköpingsvägen (den som nu användes). Det finns dock ett förbud mot 
Farlig Gods på delar av vägen och det lämpligaste vore om man ledde om denna trafik via Trafikverkets vägar 
(912-269-263-545), det är dock en sträckning som är 20 km längre än Stockholmsvägen/Enköpingsvägen. 
En lämpligare väg genom Bålsta skulle vara via Kraftleden, vilket också har ett förbud mot Farligt gods, men är 
lämpligare för långa fordon. Dock är det frågan om vilka resurser som finns för en mer komplicerad omledning 
vid en akut avstängning av E18. 
 

Länsstyrelsen 
Det är Länsstyrelsen som beslutat om förbud för transporter av farligt gods på den aktuella sträckan och det 
finns inget undantag för detta vid tillfälliga omledningar.  
  

MSB 
MSB är den myndighet som reglerar ADR-S (regler för transport av farligt gods på väg och i terräng). Det finns 
ett undantag (ADR-S, 1.1.3.1 (e)) som gäller nödsituationer för att rädda människoliv eller till skydd för miljön, 
men i övrigt finns det inget generellt undantag i ADR vid tillfälliga trafikomledningar. ADR reglerar dock endast 
själva transporten som sådan, dvs hur den ska iordningsställas inför transport och vilka krav som ställs på 
fordon, last och berörd personal under själva transportkedjan. Att bestämmelserna i ADR uppfylls säkerställs 
redan innan transporten påbörjas (såvida inte t.ex. en lastbil varit inblandad i olyckan). Så i detta fall så 
förefaller det som att frågan handlar om undantag från de lokala trafikföreskrifter som kan finnas för transport 
av farligt gods. 
 
Lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods regleras i Trafikförordningen och det är Länsstyrelsen som 
har mandat att fatta beslut om dessa trafikföreskrifter. Enligt Trafikförordningen kan även undantag medges 
från beslutade lokala trafikföreskrifter, och det är då länsstyrelsen som fattar beslut även om undantag. Men 
den paragrafen gäller förmodligen endast ansökningar om undantag av en i förväg planerad transport – inte 
akuta situationer.  
 



 

 

Trafikverket 
Trafikverket Region Öst har i likhet med övriga Trafikverket runtom i landet under ett par års tid utrett och nu 
tagit fram ett omledningsvägnät som ska nyttjas vid tillfälliga trafikstopp. Två prioriterade mottagare/grupper 
har varit identifierade sedan starten: Trafikverkets vägtrafikledning (Trafik Stockholm) samt blåljusmyndigheter 
och då framförallt polis och kommunal räddningstjänst. Av olika skäl har informationen inte varit externt 
tillgänglig på Internet och dyl, då man varit tvungna att följa ett slags formell tågordning (se nedan). Snart 
kommer den dock vara det.   
 
Totalt i region Öst rör det sig om cirka 160 omledningssträckor, varav ett 60-tal går in på kommunalt vägnät (i 
19 olika kommuner). Till varje omledningssträcka finns en så kallad omledningsplan där trafikala förhållanden, 
risker och begränsningar omnämns mer i detalj. 
Då Bålsta angränsar till  Stockholms län där Trafikverket Region Stockholm är väghållningsmyndighet m.m. har 
man utrett sträckor på varsitt håll, men sytt ihop det vid gränserna. 
 
Efter Trafikverksintern utredning och förankring skickade Trafikverket region Öst via undertecknad i slutet av 
förra året ut ett antal remisser till olika kommuner, vilka i egenskap av väghållare blir direkt berörda av 
omledningsprojektet när trafiken i vissa fall behöver ledas in på kommunalt vägnät. Remisstiden är nyligen 
utgången (31/1) och nu har arbetet startat med att dialoga och enas med berörda kommuner. När 
kommundialogerna är avklarade (vilket för Uppsala läns del bör vara inom kort) kommer man börja 
föredra/förankra hela omledningsvägnätet med berörda blåljusmyndigheter, och det är där Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo kommer in. Trafikverket har emellertid redan varit ute på några kortare informationstillfällen 
om arbetet med omledningsvägar med blåljusen i vår region (Öst), bl a den 26 mars förra året hos 
Räddningstjänsten i Uppsala (Viktoria), då flera företrädare för räddningstjänsten och polisen i Uppsala län 
deltog. Motsvarande möten har även skett i några andra grannlän.  
 
Den aktuella sträckan finns med i Trafikverkets underlag, se sträckningen i utzoomat läge i bifogat kartklipp från 
NVDB (Trafikverkets nationella vägdatabas). Tanken är att hellre välja omledningsväg norr om E18 istället för 
centrala Bålsta.  
Trafikverket hoppas kunna förankra omledningsvägnätet i Uppsala län med Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
inom en inte alltför avlägsen framtid.  
 

 
 
Rent praktiskt är omledningen tänkt att hanteras på följande sätt: 
 

- Omledningsvägvisning med hjälp av vitblå skyltar från E18 och löpande utmed omledningsvägen, 
- Trafik Stockholm informerar via radio, hemsidor och appar, 



 

 

- Polis (el räddningstjänsten) bistår på enstaka punkter om så behövs (men punkterna ovan ska 
förhoppningsvis minimera detta), 

- Omledningsvägnätet kommer snart även finnas i Nvdb-databasen som ligger till grund för 
väginformation i GPS:er, varför ruttvalen i dessa utrustningar troligen kommer följa vitblå-skyltad väg 

 

3.1 Slutsats, omledning E18 
I många fall är omledning av E18 en icke-fråga för Räddningstjänsten, detta då omledningen inte är 
Räddningstjänstens ansvarsområde vid en olycka eller brand. Det kan dock inträffa, vilket denna insats är ett 
exempel på, och det kan även argumenteras för att Räddningstjänsten ska, som en del av kommunens 
verksamhet och en skadeförebyggande organisation verka för att en omledning sker på ett sätt som minimerar 
påverkan på kommunen och reducerar risken för följdolyckor på den påverkade sträckan. Trafikvolymen som 
ska ledas om varierar kraftigt under dygnets timmar. Att leda om trafiken genom Bålsta tätort skulle leda till en 
enorm påverkan på samhället under de timmar som trafiken är som mest intensiv och det skulle även innebära 
att farligt gods transporteras på vägar där transportförbud råder. 
 
I yttranden från berörda aktörer framgår det att kommunens tekniska förvaltning anser att en omledning 
norrut vore att föredra, även om man historiskt har lett om trafiken genom centrala Bålsta. Enligt MSB finns 
det inga undantag från ADR-S som transportörer av farligt gods kan göra vid en omledning och Länsstyrelsen 
har i ett tidigare beslut förbjudit transporter av farligt gods i centrala Bålsta. Trafikverket är i avslutningsfasen 
av att ta fram en plan för omledning av trafik från E18 norrut på statliga vägar och man ska inom kort föra en 
dialog med Håbo kommun och blåljusmyndigheter. Omledningen kommer i huvudsak hanteras genom nya 
omledningsskyltar, information via radio, i enstaka fall via omdirigering samt att ruttvalen i GPS:er kommer 
ändras automatiskt vid omledning. 
 
Sammanfattningsvis är det troligt att en omledning av trafiken norrut, på de statliga vägarna, både är att 
föredra och troligen det som kommer bli standard vid avstängning av E18 mellan Trafikplats 146 och 147 inom 
en inte allt för lång framtid.  

  



 

 

 
 
 

4. Analys, utvärdering av räddningsinsatsen 

4.1 Räddningsinsatsens händelseförlopp, analys och värdering 

4.1.1 Insatsens inledning  
När styrkan larmas ut på stationen i Bålsta framkom det att det rörde sig om en brand i en verkstad på 
Dragrännan 20. 3010SL valde då att ta släckbilen och låta deltiden ta övriga fordon som behövdes, detta då man 
inte kunde utesluta att det rörde sig om livräddning. Inledningsvis fick man motstridiga uppgifter på bilens GPS 
kring färdväg till den aktuella adressen, lokalkännedomen i bilen ledde dock styrkan rätt. När bilen närmade sig 
byggnaden såg man att det var ”bra tryck” där inne, men trots det körde man hela vägen upp, förbi, vände och 
ställde sig relativt nära byggnaden – en position som sedan ändrades två gånger, först på eget initiativ och 
sedan på initiativ från 2080YB.  
 
Erfarenheter, både inom det egna förbundet och i andra räddningstjänster, från bränder i liknande byggnader 
visar att det ofta är vatten som är den begränsande resursen, därmed hade man kunnat välja att ta med sig 
tankbilen direkt från stationen. Det är svårt att med endast två brandmän och ett befäl att koppla upp och 
utnyttja tankfordonet i det inledandet skedet, men att ha resursen på plats hade säkrat upp vattentillgången i 
början av insatsen. Med en personalstyrka på 1+2 hade det heller inte varit möjligt med en invändig 
(rökdykar)insats, så med stor sannolikhet blir arbetsuppgiften initialt utrymning av drabbade personer och 
dämpa branden utifrån. Även detta talat för att ta med tankbilen direkt. 
 
Den framkomstrapport som lämnades av 3010SL bedöms varit välformulerad och hjälpt till att, redan på väg till 
skadeplatsen för ankommande befäl, förbereda och styra händelseutvecklingen med till exempel avstängning 
av motorvägen och fokus på riskerna för den egna personalen. 
 

4.1.2 Insatsarbetet 
När 3010SL klev ur bilen insåg han direkt att branden skulle vara svårsläckt dels på grund av de 
byggnadstekniska förutsättningarna med begränsad bärighet i konstruktionen men även på grund av de 
explosioner som hördes inne i byggnaden. En stor mängd lastbilsdäck och tryckkärl (handbrandsläckare, 
gasflaskor etc) förvarades inne i byggnaden och var uppenbart inblandade i branden. Beslutet att genomföra 
en defensiv insats och släcka i skydd blev därför verklighet direkt och detta var ett beslut som inte ändrades 
förrän i det absoluta slutskedet av händelsen. 
 
I intervjuer med de inblandade har det framkommit att trots att man pratat i termer av skydd för egen personal 
och trots att man fysiskt spärrat av ett område med avspärrningsband så har personal rört sig tillfälligt 
oskyddade i området då man ska gå igenom eller ”bara göra en grej”. Samtidigt börjas det enligt 
intervjupersoner på skadeplatsen pratas om att det ”nog är den flaskan som exploderade” eller ”det där var 
nog ett däck som exploderade”.  Personalen försökte läsa förloppet, men det rådde egentligen en stor 
osäkerhet kring om eller när nästa större explosion skulle inträffa i byggnaden under hela insatsen. 
 

4.1.3 Insatsens avslutning 
Insatsen avslutades strax efter att de gasflaskor som hittats under morgonen lades i en vattenfylld container. 
Det fanns en viss tveksamhet kring momentet att gå från en passiv insats med avspärrningar till att 
handgripligen lyfta upp flaskorna och lägga dom i vattenbadet. Detta kan vara en pedagogisk utmaning för 
befälen på plats, men genom en noggrann temperaturkontroll av flaskorna kunde detta motiveras, och 
arbetsuppgiften kunde genomföras. 
 

4.2 Resultat 
Utvärderingen av räddningsinsatsen kan sammanfattas i följande resultat: 

- Den inriktning och det mål med insats (MMI) som sattes inledningsvis av första befäl på plats (3010SL) 
ändrades inte i någon väsentlig del under insatsens gång. 

- Uppdelningen mellan de olika befälen fungerade väl, även när insatsen togs över av 2080YB och senare 
av 1180VBI. 



 

 

- Ledningsmöten hölls på ett bra och tydligt sätt. 
- Släckbil 3010 hamnade initialt för nära den brinnande byggnaden och placeringen fick ändras två 

gånger. 
- Att leda om trafiken på motorvägen bedöms vara ett bra beslut utifrån förutsättningarna och 

närheten mellan byggnaden och vägen. Då avstängningen skedde nattetid fick den inga större 
påverkningar på samhället. 

- Vid framtida omledningar kommer sannolikt de inblandade aktörerna (Trafikverket, kommunen etc.) 
önska att omledningen av trafiken sker norrut på statliga landsvägar. Detta för att begränsa påverkan 
på Bålsta tätort och för att reducera risken för en sekundär olycka inne i Bålsta tätort.  

- Den nya stegbilen 3030 kördes ut av Bålsta deltid. 3010SL nämnde under insatsen att den skulle kunna 
användas för att påföra vatten från podiet, men detta skedde aldrig. Även om risken för vattenstopp 
ökar om man använder vattenkanonen kan detta vara ett verktyg för liknande händelser där man helt 
eller delvis behöver arbeta i skydd. Detta kräver dock att taket har kollapsat så att släckmedlet når 
branden, vilket var tveksamt i detta aktuella fall. 

  



 

 

5. Slutsats 

5.1 Slutsats och erfarenheter 
Slutsatsen är att insatsen genomfördes väl utifrån de förutsättningar som rådde på platsen. Från första beslut 
till sista fokuserades det på säkerhet för den egna personalen, restvärderäddning samt på att reducera risken 
för att tredje man skulle drabbas (t ex av flygande delar från gasflaskor). Man stängde av E18 i ett tidigt skede 
och arbetade för att så fort som möjligt kunna öppna upp vägen igen när risken var reducerad tillräckligt 
mycket. Tyvärr visar den här insatsen att Trafikverket har begränsade resurser att leda om trafiken, något som 
Räddningstjänsten ofta upplever, och i samband med denna insats hade även polisen begränsade resurser för 
detta ändamål. Uppgiften löstes ändå smidigt av egen personal. När det gäller omledning av trafik är 
Räddningstjänsten den tredje på listan över myndigheter som kan hamna i sitsen av att genomföra detta, men 
oavsett vem som genomför omledningen är det troligt att trafiken i framtiden, med bakgrund Trafikverkets 
kommande omledningsplan, kommer ledas om norrut via det statliga vägnätet. 
 
Att använda förhöjd lågtryck vid den här typen av bränder bedöms i princip vara verkningslöst pga. den 
begränsade vattentillförseln. Då insatsen skedde under en tid då styrkan endast bestod av 1+2 och ingen 
tankbil fanns med initialt kan användandet möjligen motiveras med att det annars skulle leda till vattenstopp, 
men detta skulle även kunna hanteras genom god användning av det vatten man får fram genom 
standardutlägg (lågtryckssystemet). Därtill kommer ett par andra fördelar med lågtryckssystemet, nämligen att 
det lätt går att bygga på och lätt går att koppla från om bilen behöver akutflyttas. Vid den här typen av bränder 
bör lågtryckssystemet vara det primära systemet som används. 
 
Vatten är en vanlig brist när man ska dämpa ner brand i industri. Tankbil bör alltid gå med i förstaskedet, 
förutsatt att det inte framkommer att det finns personer kvar i byggnaden. 
 
Trots påpekanden upplevs det från befäl på plats att personal (och andra) tummar lite på säkerhet efter någon 
timme in i insatsen. För att säkerställa att detta inte sker är det viktigt att fysiska avspärrningsband kommer 
upp och personalen ska känna till att banden även gäller egen personal. Det har tidigare diskuteras huruvida 
Räddningstjänsten ska ta fram särskilda avspärrningsband vid avspärrningar som även gäller egen personal (på 
grund av riskområde), vilket hade varit lämpligt att använda vid denna händelse. 
 

6. Förbättringsförslag 
- När det kommer till fordonsplacering bör det alltid göras en tidig riskbedömning, i synnerhet när det 

gäller brand i industri/verkstad.  
- Vid brand i industri/verkstad bör lågtrycksystemet vara det primära systemet som används.  
- Tankbil bör gå med i förstaskedet vid konstaterad brand i industri/verkstad.  
- Riskområden, som även gäller egen personal, bör kunna markeras på ett tydligare sätt än idag, 

exempelvis med plastband markerat AVSTÄNGNING - RISKOMRÅDE eller liknande.  
 
Dessa förbättringsförslag tas vidare via RIA till ansvariga. 

7. Underlag och information för utvärderingen 
Uppgifter och värdefull information för upprättande av denna rapport har inhämtats från inblandade befäl på 
Bålsta 3010, Yttre befäl 2080 samt VBI 1180. Yttranden har inhämtats från Håbo kommun, MSB, Länsstyrelsen 
samt Trafikverket. Platsbesök genomfördes för att få en bild av platsen.   

 
 




