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1. Bakgrund och syfte

LSO (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), Efterföljande åtgärder 3 kap, 10§ anger att 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 genomförts.
Syftet med utredningen är att lära för framtiden. Detta kan ske genom förbättringsförslag rörande
såväl byggnadskonstruktion, materialval, tekniskt skydd, organisatoriskt skydd såsom erfarenheter
kring räddningstjänstens egen insats osv.
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person till
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete.
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak vilket kan vara att branden- olyckan skett
uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen betydelse.
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, haverikommission m.fl. har alla sina olika
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbetet på och efter en brand eller olycka.
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som
ligger till grund för en rättsprövning i t.ex. brottsmål eller liknande. Räddningstjänsten vill här påpeka
att en straffande kultur mycket sällan leder till bra lärande. Det är därför viktigt att ta del av
räddningstjänstens utredningar med fokus på lärande och inte straffande.

2. Uppdrag och begränsningar

Uppdragsgivare är Räddningstjänsten i Halmstad, funktion lärande av olyckor efter att räddningschef
påkallat behov av utredning. Inriktning på utredningen är brandorsak, brandförlopp, viktigt
meddelande/informationsmeddelande till allmänheten (VMA) via SMS funktion, problematik med
respekt för avspärrningar samt kommunikation om händelsen ut från räddningstjänsten och Halmstad
kommun. Utredningen avser inte att belysa själva släckinsatsen, taktik, metodik och ledning.

3. Utredningsmetod

Utredning har skett genom tre steg. Datainsamling, analys och slutrapport. Analyser har skett genom
s.k. checklistemetod- strukturerad frågelista, samt tidsanalys. Redovisning av insatsens
genomförande sker genom denna fördjupade utredning (olycksutredning) och dess bilagor. Nedan
syns det större utredningsstegen som genomgåtts under utredningen.
1. Datainsamling
a. Händelserapport
b. Bilder, skisser
c. Loggar
d. Brandplatsbesök
e. Externt material
2. Analys
a. Checklistemetod- strukturerad frågelista
b. Tidsanalys
3. Slutrapport
a. Olycksutredningsrapport
b. Presentationsmaterial
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4. Sammanfattning

Det är nyårsafton och det har gått drygt en timma in på det nya året. Strax efter klockan ett larmas
räddningstjänsten ut om brand och rök i eller invid den gångbro som finns över Nissan invid
stadsbiblioteket. Tidigt noteras att det rör sig om en brand i el-kablar under själva bron och att det
måste säkerställas att det är spänningslöst innan en rejäl släckinsats kan genomföras. Röken från
branden är omfattande och sveper in närliggande bostadsområde Nissastrand i tjock svart rök.
Räddningstjänsten spärrar av området och går även ut med ett viktigt meddelande till allmänheten
(VMA) via SMS. Efter omkring tre timmar avslutas formellt kommunal räddningstjänst och efterarbete i
form av sanering och återställning påbörjas av de aktörer som är involverade på olika sätt. Bron ägs
av Halmstad kommun och sköts utav Teknik och Service kontoret medan elkablar som fanns under
bron sköts och hanteras utav Halmstad Energi och Miljö (HEM).
Tidigt framkom från polisen att de inte avsåg göra någon utredning då de sannolikt inte såg någon
möjlighet att driva ett ärende om vållande eller oaktsamhet kopplat till branden. I media spekulerades
det om vad som var orsaken till branden och det framstod som att det kunde vara en el-relaterad
brand med anledning av att det brunnit just i kablarna under bron. Med anledning av detta startade
HEM upp en egen utredning med hjälp av en konsult i syfte att klarlägga sin del i en tänkbar
brandorsak. Räddningstjänsten har genom Lag om skydd mot olyckor ett lagkrav på sig, att i skälig
omfattning klarlägga brandorsak, brandförlopp och räddningsinsats. Detta medförde att även
räddningstjänstens brand- och olycksutredare startade upp en utredning.
I samband med brandplatsbesök konstaterades att branden börjat under själva trallen och inte
tvärtom. Att branden börjat i eller invid det östra brofästet i anslutning till där kablarna går vidare in i
rör i marken. Att brandskadorna är omfattande och sträcker sig något längre ut än halva bron från
östra sidan räknat. Efter genomgång av de loggar som finns för el-övervakningen samt avlyssning och
kontroll av inkommande
samtal på 112 till SOSalarm, konstateras att
branden uppkommit och
uppmärksammats innan
de första felsignalerna
syns i el-övervakningen.
Med anledning av detta
går det att utesluta just
el-relaterade brand som
brandorsak.
Utefter uppgifter i
inkomna samtal,
vittnesuppgifter och
uppgifter från
dokumentation görs
bedömningen att någon
Bild, brandplatsbesök
form av yttre påverkan är
trolig. Det har bara en
dryg timma innan branden noterats omfattande skjutning av raketer invid bron med anledning av att
det var nyårsafton. Vid brandplatsundersökningen noteras, att det i och under brofästena ansamlas
skräp av diverse slag. Det tycks vara så att skräp flyger in under brofästet med hjälp av virvelvindar
och blir sedan liggande där.
Med utgångspunkt från ovan beskrivna görs bedömningen att den mest troliga brandorsaken är någon
form av fyrverkeri som antänt skräp under brofästet på östra sidan. Att branden smällt ner de rör som
el-kablarna går i och sedan antänt plasthöljena på el-kablarna under bron. Rör och el-kablar ligger helt
öppet på kabelstegar under bron. Efter hand som branden går igenom kablar uppstår felsignaler i elövervakningen och de automatiska brytarna för bl.a. de fem högspänningskablarna bryter spänningen.
Redan då räddningstjänsten ankommer platsen har två av de fem brytarna automatiskt brutit. Inom
ytterligare nio minuter bryter de tre återstående högspänningsbrytarna. Det dröjer dock ytterligare
närmare 40 minuter innan klartecken ges från HEM:s jour om att det går att påbörja ett ordentligt
släckningsarbete. Om HEM.s jour hade haft möjlighet att snabbare säkerställa och förmedla att
högspänningskablarna hade brutits, hade räddningstjänsten kunnat påbörja släckinsats drygt en
halvtimme tidigare än vad som blev fallet. En så pass tidigare släckinsats hade med stor sannolikhet
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minskat skadeutfallet på bron och inte minst den påverkan på brons bärighet som nu blev fallet.
Sannolikt med en mindre konsekvens och skadekostnad som följd.
Att de VMA som skickades ut
som SMS gick ut till 6892 olika
mobiltelefoner. Det noteras att
det fanns människor som inte
fick informationsmeddelandet.
Detta berodde på en
kombination av mobiltelefoner
som inte gick att nå av olika
orsak. Bl.a. att vissa
teleoperatörer ännu inte skrivit
avtal med SOS-alarm. Detta
kommer dock att ske under
våren 2018. Vid insatser där vi
syns ha ett stort behov av
avspärrning och bevakning, bör
tidig kontakt tas med polis för
att få hjälp. Kommunikation är
ett återkommande problem vid
många insatser. Att förmedla
Bild, brandplatsbesök
information om en geografisk
position mellan
skadeplats/räddningsledare och bakre ledningscentral inre befäl/SOS görs bäst genom att förmedla
en kartbild istället för muntligt. I de fall större insatser genomförs och särskilt då VMA genomförs, bör
kommunen centralt följa upp informationen via sin hemsida och via sociala medier. Allt för att förmedla
tydlig och korrekt information i syfte att förhindra felaktig ryktesspridning. Att tidigt larma kommunens
kommunikatörer blir därför allt mer viktigt. Möjligheten att idag ringa 113 13* till SOS bör
marknadsföras ytterligare. Det kanske även tydligt kan nyttjas i SMS texten vid VMA, likt hänvisningen
till lokalradions kanal P4.
*113 13 är ett nationellt informationsnummer till SOS. Detta nummer kan allmänheten ringa då man
vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som ex
större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. På detta nummer kan även allmänheten lämna
information om allvarliga olyckor och kriser.



Brandorsak



Brandförlopp






Sannolikt en fyrverkeripjäs som antänt brännbart skräp under östra brofästet
Brandstart östra sidan och vidare spridning till något över mitten av bron.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)- via SMS

9902 utskickade SMS varav 6892 levererades korrekt. Det noteras att det fanns människor
som inte fick informationsmeddelandet. Detta berodde på en kombination av mobiltelefoner
som inte gick att nå av olika själ. Bl.a. att vissa teleoperatörer ännu inte skrivit avtal med SOSalarm. Detta kommer dock att ske under våren 2018.

Problematik vid avspärrningar

Räddningstjänsten bör tidigt ta hjälp av polis med att upprätthålla och bevaka viktiga
avspärrningar.

Kommunicera till invånare/medborgare

Att tidigt få igång kompletterande information via kommunens hemsida och andra sociala
medier är viktigt. Att tidigt larma kommunens kommunikatörer är viktigt. Möjligheten att idag
ringa 113 13 till SOS bör marknadsföras ytterligare. Det kanske även tydligt kan nyttjas i SMS
texten vid VMA, likt hänvisningen till lokalradions kanal P4.

För mer och djupare reflektioner, kommentarer och erfarenheter hänvisas till rapportens olika kapitel
samt den sammanställning av de reflektioner och kommentarer som framkommit under utredningens
gång i kapitel 15, Reflektioner och kommentarer samlat.
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5. Platsbeskrivning

Gångbron över Nissan i centrala Halmstad färdigställdes 2003. Den invigdes utav dåvarande
kommunråd Bengt Ekberg och brons namn skall egentligen vara Gamletullsbron. Bron öppnades för
användning 25 juni 2003. Brons placering är i Bankgatans förlängning och går sedan tvärs över
Nissan in invid Kulturskolans norra gavel.

Bild, hitta.se
Just där bron är placerad är Nissan ca 63 meter bred. Själva bron inkluderat brofästena mäter totalt ca
77 meter. Brons bredd är ca 5 meter. Bron är konstruerad i metall men har en beläggning av trätrall
ovanpå. Räckena utgörs av metallkonstruktion med ovanliggande träräcke. Emellan finns flertalet
vajrar dragna. Under själva bron på kabelstegar finns ett stort antal kablar dragna. Fem
högspänningskablar, ett stort antal signalkablar samt fiberkabel.

Bild, hitta.se
Bron vilar på två betongfundament i Nissan och har en svag bågformad gång och cykelbana. Genom
åren har viss halka uppstått på trätrallen vid våt väderlek, vilket föranlett att det lackats in en form av
gruskorn på själva gång- och cykelstråket över bron.
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6. Händelse- brandförlopp- insats
Larm:

Det är nyårsafton och det har gått drygt en timma in på det nya året. Klockan 01.09 larmas
räddningstjänsten ut på ett ärende om brand och rök i eller invid den gångbro som finns över Nissan
invid stadsbiblioteket. Branden skall vara vid brofästet på östra sidan och det framkommer att det
sannolikt brinner i kablar under bron. Räddningstjänsten skickar iväg en släckbil med ett befäl och fyra
brandmän mot platsen. Under framkörningen noterar befälet i bilen att gatubelysningen på
Wrangelsgatan och Gamletullsgatan inte fungerar och meddelar detta till räddningstjänstens inre
befäl.

Framkomst och första åtgärd:

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 01.16 brinner det kraftigt under östra brofästet. Det knastrar och
fräser och personalen gör bedömningen att det brinner i kablar under själva bron. Med anledning av
detta genomförs en första släckinsats med hjälp av pulversläckare. Därefter genomförs avspärrningar i
avvaktan på att få klartecken om att strömmen är bruten och att en släckinsats med vatten kan
påbörjas. Räddningstjänstens avspärrningar respekteras inte fullt ut av de nattvandrare och nyfikna
som fanns i området. Det förekom att personer togs sig förbi och under de avspärrningsband som
räddningstjänsten satt upp.

Bild, händelserapport
Fler resurser larmas ut från räddningstjänsten. Och tidigt driver kraftig rök in över bostadsområdet
Nissastrand, vilket föranleder att befälen förbereder för ett s.k. VMA (viktigt meddelande till
allmänheten). När insatsledaren ankommer platsen övertar denne räddningsledarskapet. Även
brandingenjör i beredskap ankommer platsen och får rollen som ledningsstöd. Det är också denna
funktion som verkställer kommande VMA via inre befäl och SOS.
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Omkring kl. 01.54 gör SOS utskjut av SMS och vid 02.00 får räddningsledaren klartecken om att SMS
är utskickade inom beslutat område.

Bild, händelserapport

Fortsatt insats:

Omkring kl. 02.00 ger HEM:s jourpersonal (Halmstad Energi och miljö) klartecken om att strömmen är
bruten och att släckinsats kan påbörjas. Räddningsledaren har som mål att branden skall stoppas vid
brofästena på båda sidor om Nissan. Detta genomförs genom att först säkra brandspridningar in i
rörsystem under marken, följt av håltagning i brotrall och släckningsarbete av själva bron. Med
anledning av brandens placering var det omöjligt att förhindra att släckvatten rann ner i Nissan.
Uppskattningsvis användes 3-5 kbm vatten som tillsammans med smält plast och rörisolering
hamnade i Nissan.
Bild, HP

Räddningstjänsten arbetar på två täter i så kallade sektorer. En på västra respektive östra sidan. Båda
med likformade uppdrag. Dvs förhindra brandspridning till rörsystem, håltagning och släckning av
själva bron.
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Räddningstjänsten har själva spärrat av närområde fram till gamla järnvägsbron. Folk har svårt att
acceptera avspärrningarna och hjälp tas från polisen samtidigt som avspärrningarna utökas en aning.

Bild, händelserapport
Kl. 03.30 anses branden vara släckt och fortsatt sanering och återställningsarbete sker genom Teknik
och servicekontorets personal som också ankommit platsen med sin jour. Med anledning av
släckvatten etc. till Nissan informerades miljö och hälsoskyddskontoret i Halmstad samt Länsstyrelsen
i Halland om händelsen.

Avslut av räddningstjänst:

Formellt avslutas kommunal räddningstjänst kl. 04.00 och samtidigt lämnar insatsledaren
brandplatsen.
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7. Skadeomfattning

Bron som konstruktion står kvar även om bärigheten har påverkats. Brandskadorna utgår från brons
östra landfäste vidare i västlig riktning en bit över mitten på bron.

Bild, brandplatsundersökning
Branden har i allt väsentligt härjat i kablar och tillhörande rör till dessa. Brons konstruktion utgörs av
metall följt av trätrall upptill. Underifrån syns kabelstegarna ligga helt öppna och på dessa finns de rör
som sedan innehåller kablar av olika slag. Allt från högspänningskablar till signalkablar och
fiberkablar.

Bild, brandplatsundersökning
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8. Primärbrandområde

Primärbrandområde är det område som branden bedöms ha startat inom. Av brandbilden framgår att
branden börjat under trätrallen och inte tvärtemot. Skadorna är klart mer omfattande nära det östra
brofästet och blir sedan mindre allt eftersom man förflyttar sig ut på bron. Hettan som branden förde
med sig har påverkat stålkonstruktionen så att stålbalkarna krökts rejält.

Bild, brandplatsundersökning
Under bron noteras att det funnits en slags gryta/skrymsle där skräp av diverse slag bedöms hamnat.
När det blåser syns plastpåsar, pappkartonger och annat skräp virvla in och lägga sig längst in under
brofästet. Direkt under kablar och rör där marknivån går upp i höjd med undersidan på de kabelstegar
som sedan ligger helt öppna mot marken.

Bild, brandplatsundersökning
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Av brandbilden tillsammans med vittnesuppgifter fastställs primärbrandområdet till gångbrons östra
brofäste. Brandbilden visar också på att branden startat under själva trätrallen som utgör gång och
cykelbana till bron. Primärbrandområdet är nedan markerat med röd streckad linje.

Primärbrandområde:
OBS! inne i och under
bron

Bild, brandplatsundersökning
Nedan har primärbrandområdet markerats med en röd ring. Det totala brandskadadeområdet är
markerat med en gul ring.

Brandskadat område

Primärbrandområde:

Bild, hitta.se
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9. Brandorsak

Brandorsaken går att utröna utifrån möjliga brandstiftare som finns inom bedömt primärbrandområde.
Inom detta område, dvs östra brofästet under trätrallen finns högspänningskablar, signalkablar följt av
skräp i form av plast och papp. Det gör att de möjliga brandstiftarna är el-relaterad brand alternativt att
något annat antänts, tex skräp under bron. Händelsen inträffade drygt en timme efter nyårsaftons
midnatt, då det enligt vittnesuppgifter också skjutits en hel del med raketer i gångbrons absoluta
närhet.

Bild, brandplatsundersökning
I brandens och östra brofästets närhet återfanns av räddningstjänsten en ask för tomtebloss, vilket
kan ha en koppling på branden. Den grus som lackerats in i brons slitbana (trätrall) bedöms efter hand
slitas bort och ramla ner ovanpå kabelstegarna. Detta skulle kunna utgöra ett problem för kablarna om
det inte vore för att de ligger förlagda i plaströr.

Bild, händelserapport
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Av dokumentation och driftscheman framgår hur och vad kablar försörjer samt hur de är förlagda och
samt vilka kabeltyper som är aktuella på bron. Det var nätstationen H3 på Gamletull som var berörd
av branden.

Nedan syns detaljerat vilka kablar och av vilken typ som fanns på bron. Totalt 18 kablar varav 5
högspänningskablar. Kablarna är automatiskt övervakade och högspänningskablarna har reläskydd
och säkringar som automatiskt kopplar ifrån kabeln vi elektriska fel. Signalkablarna övervakas med
jordfelsbrytare och säkringar på samma sätt. Vid fel skickas information till HEM:s jourpersonal.
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I den händelselista som finns för fellarm noteras att första indikation på att något händer i systemet
syns kl 01.06.51. Kl. 01.09.37 löser första brytaren för en högspänningskabel följt av övriga fyra, inom
kommande 13 minuter. Parallellt med detta inkommer samtal till SOS via 112. Det första samtalet
inkommer kl. 01.03 följt av ett andra samtal kl. 01.08. Därefter inkommer flertalet samtal till SOS om
brand och rök i området Nissastrand, Gamletull.
Räddningstjänsten larmas ut kl. 01.09 och ankommer platsen 01.16. De har under sin framkörning
noterat att gatubelysningen på Wrangelsgatan och Gamletullsgatan är nedsläckt. Enligt HEM:s
händelselista för el-övervakningen har två högspänningsbrytare brutit redan då räddningstjänsten
ankommer platsen. Sannolikt är gatubelysningen på Wrangelsgatan och Gamletullsgatan en följd av
detta.
Tid
01.03
01.06
01.08
01.09
01.09
01.13
01.16
01.16
01.22
01.22
01.22
01.27
01.28

Kabel
Samtal 112
El-kablar
Samtal 112
Huvudlarm
Högspänningskabel, L311
Högspänningskabel, L317
Framkomst
Högspänningskabel, L323
Samtal 112
Högspänningskabel, L352
Högspänningskabel, L340
Samtal 112
Samtal 112

Kommentar
Engelsktalande person larmar om brand under bron
Första tecknen på att något är fel i systemet.
Tydligt och klart. Framgår att det rör sig om kablar
Räddningstjänsten larmas ut
Brytare slår ifrån automatiskt
Brytare slår ifrån automatiskt
Räddningstjänsten är framme på plats
Brytare slår ifrån automatiskt
Mycket rök
Brytare slår ifrån automatiskt
Brytare slår ifrån automatiskt
Mycket rök
Mycket rök

Av ovanstående tabell kan vi konstatera att brand har uppstått och uppmärksammats genom att ringa
112 till SOS-alarm innan någon felnotering synts i övervakningssystemet för elkablarna. Första notis i
övervakningen syns tre minuter efter första inkommande samtal till SOS. Därefter bryter de fem
högspänningsbrytarna automatiskt i tur och ordning efter hur branden tycks påverka dem. Dvs de
löser ut som en sekundär följd av den brand som påverkar kablarna.
Således kan vi utesluta el-relaterad brand och fokusera på andra möjliga brandstiftare. Kvar finns i
princip yttre påverkan av något slag. Tex anlagd brand, skadegörelse eller misstag. Med beaktande av
att det är nyårsnatt och branden uppstod omkring en timme efter midnatt och att det enligt
vittnesuppgifter skjutits relativt mycket med raketer invid bron, görs bedömningen att det sannolikt har
med detta att göra. En ask med tomtebloss har även hittats invid det östra brofästet.
Med beaktande av hur brofästet och bron var uppbyggd. Dvs att det skapas en gryta/skrymsle under
bron där brännbart skräp av diverse slag ansamlas genom virvlande vindar, bedöms det troligt att
brand uppstått just där. Bedömningen är därför att en raket, fyrverkeri eller liknande har antänt
brännbart skräp direkt under det östra brofästet. Branden har fått fäste i diverse skräp och har sedan
även fått fäste i plaströr och kablar som ligger helt öppet under bron. När branden går igenom
kablarnas skal noteras det första felet i elsystemet. Därefter bryter högspänningskablarna som följd av
branden i dem.

Brandorsak, reflektioner och kommentarer:
1. Branden bedöms ha startat genom yttre påverkan, sannolikt fyrverkerier
Vid aktuell brand syns branden ha uppmärksammats och larmats till SOS tre minuter innan de första felsignalerna
uppkommer i övervakningen av elkablar på bron. Med anledning av att branden uppmärksammas drygt en timme
efter midnatt (nyårsnatten) och de samtidigt finns vittnesuppgifter på att det skjutits med raketer i stor omfattning i
anslutning till bron görs bedömningen att det med stor sannolikhet orsakats av någon form av raket, fyrverkeri eller
liknande vilken antänt brännbart skräp som ansamlats under brofästet på brons östra sida.

2. Att elkablar på kabelstegar ligger helt öppet undertill är en sårbarhet
Det noteras att brons undersida är helt öppen och tillgänglig för yttre påverkan. Kabelstegar med elkablar ligger i
princip helt öppet under bron. Det vore önskvärt att framtida bro förses med någon form av skydd för yttre påverkan
mot viktig infrastruktur såsom elkablar, fiber mm som kan passera bron.

3. Släckinsats kunde påbörjats drygt en halvtimme tidigare.
Om HEM.s jour hade haft möjlighet att snabbare säkerställa och förmedla att högspänningskablarna hade brutits,
hade räddningstjänsten kunnat påbörja släckinsats drygt en halvtimme tidigare än vad som blev fallet. En så pass
tidigare släckinsats hade med stor sannolikhet minskat skadeutfallet på bron och inte minst den påverkan på brons
bärighet som nu blev fallet. Sannolikt med en mindre konsekvens och skadekostnad som följd.
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10.

Viktigt meddelande (VMA) via SMS

Ny SMS funktion kopplat till VMA är möjligt att använda sedan en tid tillbaka. Detta är det första
tillfället som räddningstjänsten i Halmstad använder sig av just SMS funktionen. Redan då
styrkeledare och släckbil ankommer brandplatsen 01.16 noteras kraftig rökavgång mot ett större
bostadsområde. Redan då börjar styrkeledaren planera för ett VMA i området. När insatsledaren
ankommer platsen en stund senare kl. 01.27 är man överens mellan styrkeledare och insatsledare om
att göra detta. När BIB kommer till platsen kl. 01.36 får denna uppdraget att se till att VMA via SMS blir
genomfört inom det område som räddningsledaren i form av insatsledaren beslutat om. Nedan syns
de område som räddningsledaren avsåg att skicka ut SMS inom (svartmarkerat).

Bild, händelserapport
Nedan syns de område som SOS angav då man genomförde VMA via SMS (gult raster). Det är viktigt
att notera att detta område inte är identiskt med det som räddningsledaren avsåg. Det stämmer i stort
så när som på att bostadsområdet Frennarp som räddningsledaren angav inte kom med i det faktiska
utskick som SOS gjorde. Frennarp markerat ovan och under med röd ring.

Bild, SOS-alarm
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VMA via SMS genomfördes kl. 01.54 utav SOS. Det tog dock ett antal minuter innan samtliga möjliga
inom området faktiskt fått SMS utskicket till sina mobiltelefoner. Det fanns fördröjningar på uppemot
20 minuter mellan första och sista SMS. Enligt uppgifter från SOS kan 7000 SMS/minuten köras ut
men begränsas sedan av mobilmasternas kapacitet i det område som är aktuellt.

Bild, SOS-alarm
Sammantaget syns 9902 SMS skickats ut och 6892 av dem levererade. Det noteras att det fanns
människor som inte fick informationsmeddelandet. Detta berodde på en kombination av mobiltelefoner
som inte gick att nå av olika orsak. Bl.a. att vissa teleoperatörer ännu inte skrivit avtal med SOSalarm. Under våren 2018 kommer samtliga större teleoperatörer i Sverige att vara anslutna till
funktionen på ett korrekt sätt enligt SOS.
Det finns uppgifter på att personer med utländska abonnemang har befunnit sig inom ovan angivna
område och också fått SMS varningen. Sedan syns ett antal av de som har någon form av
tjänstetelefon med fast angiven plats i Halmstad fått SMS varningen, även om de befunnit sig på
annan plats. Enligt SOS kommer även framgent dessa s.k. företagsabonnemang finnas kvar på
samma sätt som idag. Det är också viktigt att förstå att de som befann sig utanför området men som
tex körde bil in i området strax efter utskicket inte fått SMS varningen, liksom de som befann sig i
området med körde ut ur det när utskicket gjordes fick ett SMS. Detta beaktat de fördröjningar som vi
noterat på uppemot 20 minuter.

VMA via SMS, reflektioner och kommentarer:
4. Från framkomst och tankar kring VMA till praktiskt genomförande, drygt 30 minuter
I de fall det är av särskild vikt att VMA kommer ut tidigt, måste både beslut, kommunikation av beslut från
räddningsledare till inre befäl/SOS ske snabbt och tydligt. Därefter följer det rent praktiska arbetet med att definiera
området på karta och skjuta ut SMS, vilket sker relativt snabbt i sammanhanget.

5. Hur kommunicerar vi ett geografiskt område på bästa sätt?
Det noteras att det område som räddningsledaren avsåg inte blev det område som faktiskt SMS skickades ut till. Det
är viktigt att för framtiden hitta bra möjligheter att förmedla ett geografiskt område på ett säkert och korrekt sätt. I
aktuellt fall syns ingen särskild betydelse uppstått, men det skulle kunna vara mycket avgörande. Att muntligt
förmedla ett digitalt område öppnar upp för misstag. Sannolikt är det bästa att förmedla en digital kartbild med ett ritat
riskområde bästa möjligheten att förmedla informationen på ett säkert och korrekt sätt

6. Fördröjning vid utsändning av många SMS samtidigt
När en samtida utsändning av väldigt många SMS sker och detta samtidigt som nätet bedöms vara belastat pga.
nyårsnatt syns relativt stora fördröjningar kunna uppstå. Närmare 20 minuter har noterats. Enligt SOS kan de köra ut
7000 SMS per minut och begränsningarna syns sedan i systemet och de lokala mobilmaster som finns i aktuellt
område. Går det att förbättra denna fördröjning i framtiden?

7. Alla teleoperatörer har ännu inte skrivit avtal om VMA, SMS med SOS-alarm
Det har noterats att vissa personer inte fått något VMA via SMS alls. Detta beror sannolikt på att deras teleoperatör
ännu inte skrivit avtal med SOS-alarm och därmed anslutit sig till funktionen. Enligt SOS skall samtliga större
teleoperatörer vara anslutning framåt våren 2018.

8. Utländska abonnemang har fungerat
Vi noterar att personer som tillfälligt varit i Halmstad och haft utländskt abonnemang faktiskt fått VMA via SMS.

9. Tjänstetelefon kopplat till Halmstad har fungerat även om de inte faktiskt varit här.
Vi noterar att de som haft någon form av tjänstetelefon med bas kopplat till Halmstad fått VMA SMS oberoende var
det varit. Enligt uppgift från SOS skall de s.k. företagsabonnemangen även fortsättningsvis fungera på samma sätt.
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11.

Respekt för avspärrningar

Under insatsens inledande skede då räddningstjänsten själva svarade för avspärrningarna noterades
problem med att folk inte respekterade avspärrningarna. Tidpunkten var illa med anledning av att det
var en timme efter midnatt (nyårsnatten) och berörde ett område där många promenerar genom på sin
väg hem från tex centrala Halmstad. Det fanns personer som tog sig förbi och kröp under de
avspärrningsband som räddningstjänsten satt upp.
Det är av stor vikt att räddningstjänsten tidigt begär ut polis för hjälp med avspärrningarna. Lika viktigt
är att räddningsledaren tidigt kommunicerar aktuellt riskområde och vilka avspärrningar som avses i
syfte att få korrekt tidigt hjälp av polis.
Nedan syns centrala Halmstad överst i bild medan nedåt syns de större bostadsområde som folk
promenerade i riktning mot och som samtidigt kraftig rök belastade. Som synes är det många
korsningar och många platser som skall spärras av och kanske också bevakas. Enligt uppgift syntes
störst problem vid den s.k. gamla järnvägsbron, vilken är en större gång och cykelstråk från centrala
Halmstad och öster ut. I samband med avspärrningar finns ett värde i att tydliggöra alternativa vägar
på ett bra sätt. Järnvägsbron markerat med en röd pil.

Bild, händelserapport

Avspärrningar, reflektioner och kommentarer:
10. Tidigt ta hjälp med avspärrningar av polisen
Det är viktigt att räddningstjänsten tidigt tar hjälp av polis och tidigt kommunicerar aktuellt riskområde och vilka
avspärrningar som avses. Att tillsammans med dem sörja för en information om alternativa vägar för människor att
röra sig.

11. Tydliggöra alternativa vägval vid avspärrning
Det finns en stor fördel i att tydliggöra alternativa vägar i samband med avspärrning. Detta i syfte att förbättra
möjligheterna att hålla borta folk från aktuellt riskområde. Räddningstjänsten bör påtala detta behov i samband med
att de tar hjälp från polisen. Syftet kan skilja vid olika olyckstyper och även för olika områden som spärras av. Tex att
förhindra i syfte att kunna arbeta ostört på en olycksplats eller syftet att förhindra att allmänheten får rök i sig.
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12.

Kommunicera ut information

Vid aktuell händelse gick ett VMA med SMS texten ”Viktigt Meddelande till Allmänheten i Halmstad i
Hallands län. Det brinner vid biblioteket, med kraftig rökutveckling som följd. Räddningsledaren
uppmanar alla som befinner sig i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Halland”
Vid den här typen av information är det extra viktigt att
förklara vad som hänt och vad personer avses göra och
hur man kan få mer information. Och i aktuellt fall
framgick det tydligt. Det man kan göra extra är att
komplettera med fler informationsvägar och med fler
detaljer och uppgifter om vad som hänt och vad
uppmaningen mer i detalj avser, alternativa vägval osv.
Detta kan med fördel göras via tex Halmstad kommuns
hemsida samt genom Halmstad kommuns
kommunikatörer, vilka har möjlighet att informera via
ytterligare fler kanaler, tex sociala medier. Men även
funktionen 113 13 hos SOS är en viktig
informationskanal.
Vi lever i ett samhälle som är allt mer komplext och
kräver allt snabbare informationsspridning. Att tidigt vara
med och styra när viktiga och allvarliga händelser sker
blir därför allt mer viktigt. Att tidigt sprida korrekt information i syfte att förhindra tex ryktesspridning
som kan vara direkt felaktig blir därför allt mer viktigt.
Det gäller för framtiden att skapa rutiner för hur vi utformar informationen vid VMA på bästa sätt och
samtidigt koordinerar med information från kommunen centralt. Hur och när larmar vi kommunens
kommunikatörer. Hur upprättas en bra kontaktyta mellan kommunikatörerna och räddningsledaren.

Kommunicera informatioin, reflektioner och kommentarer:
12. Kompletterande information från Halmstad kommun
Att tidigt komma igång med informationsspridning via kommunens sida är sannolikt mycket fördelaktigt. Dels för att
sprida korrekt information och förhindra ryktesspridning. Men också för att nå så många aktuella målgrupper som
möjligt genom andra kanaler sås tex sociala medier.

13. Rutiner för att larma Halmstad kommuns kommunikatörer
Vi bör klarlägga rutiner för i vilka sammanhang vi bör larma in kommunens kommunikatörer för informationsspridning.

14. Rutiner för att uppnå kontaktyta mellan räddningsledare och kommunikatör
Vi bör klarlägga rutiner för hur kontaktytan mellan räddningsledaren och kommunikatören bäst sker. Detta för att
säkerställa och koordinera informationen på bästa sätt.

15. Kommunicera och informera om funktionen 113 13 hos SOS
Att kommunicera ut till invånarna att funktionen 113 13 finns och kan användas om information söks rörande tex en
brand. Det är möjligt att även detta nummer kunde framgå i VMA textmeddelandet likt att man skall lyssna på radions
lokala kanal P4. Sannolikt behöver informationsnummer 113 13 informeras mer om för våra invånare. Det är av
särskild vikt att vi inte hänvisar till informationskanaler som inte är aktiva just då.

20

18-05-09

13.

Tidsanalys

I utredningens inledning genomfördes en tidsanalys syfte att klarlägga viktiga tider under händelsen.
Tider för inkomna samtal till SOS-alarm via 112, tider för räddningstjänstens enheter, tider för elövervakningen etc. I tidsanalysen har nio intressanta händelser/avvikelser noterats tillsammans med
en resursuppbyggnad såväl rörande enheter som för räddningspersonal.
Första resurs på plats var en släckbil med ett befäl och fyra brandmän. Den ankom platsen kl.01.16.
Därefter följer en resursuppbyggnad i olika steg fram till kl. 02.15 då totalt 5 enheter från
räddningstjänsten finns på plats med totalt 14 brandpersonal. Fyra befäl och 10 brandmän inte
medräknat inre befäl.

En timme in i insatsen är det som flest personal på platsen. Klockan 01.22 har samtliga
högspänningsbrytare brutit automatiskt. Men inte förrän klockan 02.00 får räddningstjänsten
klartecken från HEM om att kunna påbörja en släckinsats med vatten på ett riskfritt sätt. Tre timmar
efter att första enhet ankommit platsen lämnar också sista enhet från räddningstjänsten.
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Tidsanalys, reflektioner och kommentarer:
16. HILL avslutar ärende innan enhet är åter i beredskap på station
Vid larm strax innan aktuell händelse noteras att HILL avslutat ärendet innan enheten är åter i beredskap på station.
Det är särskilt viktigt att HILL säkerställer att enheten verkligen kommer hem och i ny beredskap tryggt och säkert.

17. En av våra enheter har passerat gångbron strax innan larm
En av räddningstjänstens enheter har varit på annat uppdrag i gångbrons närhet strax innan larm om brand. Fordon
1030 har markerat sig klar för nytt uppdrag kl. 00.50 på Köpmansgatan i centrala Halmstad. Detta skall ha varit ca 13
minuter före första samtal till 112. Enligt uppgift från personalen har ingen notis om något onormalt uppmärksammats
utav denna enhet då de passerade områdena på sin väg åter mot station.

18. Första samtal till 112 inkom tre minuter före första felsignal i el-systemet på bron.
Bedömningsvis har branden inte börjat i elkablar. För då hade felsignal sannolikt noterats i elsystemet före inkommit
larm till 112. Sannolikt har branden startat på annat sätt.

19. Lång tid mellan första inkomna 112 samtal och huvudlarm till räddningstjänsten
Inre befäl bedömer och beslutar om att avvakta larm vid första samtal. Då andra samtalet inkommer och samtidigt är
väldigt tydligt med vad som hänt, väljer inre befäl att larma.

20. Lång anspänningstid för första släckenhet
Enligt resursbesked i händelserapport noteras en anspänningstid motsvarande 3,5 minuter. Normalt skall en enhet
lämna stationen efter 1,5 minuter om inte särskilda omständigheter kräver längre tid. Ca 4 minuters framkörning
bedöms som rimligt och rätt.

21. Lång anspänningstid för kompletterande tankenhet
Enligt resursbesked i händelserapport noteras en anspänningstid uppemot 5 minuter. Normalt skall en enhet lämna
stationen efter 1,5 minuter om inte särskilda omständigheter kräver längre tid. Ca 5 minuters framkörning bedöms
som korrekt.

22. Sent larm till BIB-funktion
18 minuter efter huvudlarm och 6 minuter efter att IL larmats går BIB-larm. Vid större, komplicerade händelser är det
särskilt viktigt att ledningsorganisationen kommer igång så tidigt som möjligt.

23. Deltidskåren något sen i beredskap på station
Vid aktuellt tillfälle syns HILL noterat komplett beredskapsstyrka ca 13 minuter efter larm. Normalt skall deltidskåren
kunna lämna station med enhet efter 9 minuter.

24. Släckinsats skulle kunna ha påbörjats tidigare
Vid aktuell händelse syns i efterhand samtliga högspänninsbrytare ha brutit strömmen kl. 01.22. Kl 02.00 gav HEM:s
jour klartecken för släckinsats. Detta ca 40 minuter efter att samtliga högspänningsbrytare faktiskt löst ut. Om denna
information nått räddningsledaren tidigare, hade sannolikt släckinsatsen påbörjats långt tidigare. Detta hade i sin tur
skapat bra förutsättningar för att minska skadeutvecklingen på bron. Dvs en mindre skada och en mindre konsekvens
som följd.

25. HILL avslutar ärende innan enheter är åter i beredskap på station
Det noteras att HILL avslutat ärendet innan alla enheten är åter i beredskap på respektive stationer. Det är särskilt
viktigt att HILL säkerställer att enheten verkligen kommer hem och i ny beredskap tryggt och säkert. I aktuellt fall syns
HILL ha avslutat ärendet 25 minuter innan deltidskåren i Halmstad noteras som klara och hela 45 minuter innan
deltidskåren i Oskarström är åter på station och noterade klara.
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14.

Reflektioner, erfarenheter samlat

Inriktning på utredningen var brandorsak, brandförlopp, viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via
SMS funktion, problematik med respekt för avspärrningar, hur vi bäst förmedlar vindriktning samt
kommunikation om händelsen ut från räddningstjänsten och Halmstad kommun. Med utgångspunkt
från detta har följande reflektioner och kommentarer framkommit under utredningens gång.
Under utredningens gång har ytterligare reflektioner gjorts, vilka finns redovisade under rubrik
tidsanalys.

Brandorsak, reflektioner och kommentarer:
1. Branden bedöms ha startat genom yttre påverkan, sannolikt fyrverkerier
Vid aktuell brand syns branden ha uppmärksammats och larmats till SOS tre minuter innan de första felsignalerna
uppkommer i övervakningen av elkablar på bron. Med anledning av att branden uppmärksammas drygt en timme
efter midnatt (nyårsnatten) och de samtidigt finns vittnesuppgifter på att det skjutits med raketer i stor omfattning i
anslutning till bron görs bedömningen att det med stor sannolikhet orsakats av någon form av raket, fyrverkeri eller
liknande vilken antänt brännbart skräp som ansamlats under brofästet på brons östra sida.

2. Att elkablar på kabelstegar ligger helt öppet undertill är en sårbarhet
Det noteras att brons undersida är helt öppen och tillgänglig för yttre påverkan. Kabelstegar med elkablar ligger i
princip helt öppet under bron. Det vore önskvärt att framtida bro förses med någon form av skydd för yttre påverkan
mot viktig infrastruktur såsom elkablar, fiber mm som kan passera bron.

3. Släckinsats kunde påbörjats drygt en halvtimme tidigare.
Om HEM.s jour hade haft möjlighet att snabbare säkerställa och förmedla att högspänningskablarna hade brutits,
hade räddningstjänsten kunnat påbörja släckinsats drygt en halvtimme tidigare än vad som blev fallet. En så pass
tidigare släckinsats hade med stor sannolikhet minskat skadeutfallet på bron och inte minst den påverkan på brons
bärighet som nu blev fallet. Sannolikt med en mindre konsekvens och skadekostnad som följd.

VMA via SMS, reflektioner och kommentarer:
4. Från framkomst och tankar kring VMA till praktiskt genomförande, drygt 30 minuter
I de fall det är av särskild vikt att VMA kommer ut tidigt, måste både beslut, kommunikation av beslut från
räddningsledare till inre befäl/SOS ske snabbt och tydligt. Därefter följer det rent praktiska arbetet med att definiera
området på karta och skjuta ut SMS, vilket sker relativt snabbt i sammanhanget.

5. Hur kommunicerar vi ett geografiskt område på bästa sätt?
Det noteras att det område som räddningsledaren avsåg inte blev det område som faktiskt SMS skickades ut till. Det
är viktigt att för framtiden hitta bra möjligheter att förmedla ett geografiskt område på ett säkert och korrekt sätt. I
aktuellt fall syns ingen särskild betydelse uppstått, men det skulle kunna vara mycket avgörande. Att muntligt
förmedla ett digitalt område öppnar upp för misstag. Sannolikt är det bästa att förmedla en digital kartbild med ett ritat
riskområde bästa möjligheten att förmedla informationen på ett säkert och korrekt sätt

6. Fördröjning vid utsändning av många SMS samtidigt
När en samtida utsändning av väldigt många SMS sker och detta samtidigt som nätet bedöms vara belastat pga.
nyårsnatt syns relativt stora fördröjningar kunna uppstå. Närmare 20 minuter har noterats. Enligt SOS kan de köra ut
7000 SMS per minut och begränsningarna syns sedan i systemet och de lokala mobilmaster som finns i aktuellt
område. Går det att förbättra denna fördröjning i framtiden?

7. Alla teleoperatörer har ännu inte skrivit avtal om VMA, SMS med SOS-alarm
Det har noterats att vissa personer inte fått något VMA via SMS alls. Detta beror sannolikt på att deras teleoperatör
ännu inte skrivit avtal med SOS-alarm och därmed anslutit sig till funktionen. Enligt SOS skall samtliga större
teleoperatörer vara anslutning framåt våren 2018.

8. Utländska abonnemang har fungerat
Vi noterar att personer som tillfälligt varit i Halmstad och haft utländskt abonnemang faktiskt fått VMA via SMS.

9. Tjänstetelefon kopplat till Halmstad har fungerat även om de inte faktiskt varit här.
Vi noterar att de som haft någon form av tjänstetelefon med bas kopplat till Halmstad fått VMA SMS oberoende var
det varit. Enligt uppgift från SOS skall de s.k. företagsabonnemangen även fortsättningsvis fungera på samma sätt.

Avspärrningar, reflektioner och kommentarer:
10. Tidigt ta hjälp med avspärrningar av polisen
Det är viktigt att räddningstjänsten tidigt tar hjälp av polis och tidigt kommunicerar aktuellt riskområde och vilka
avspärrningar som avses. Att tillsammans med dem sörja för en information om alternativa vägar för människor att
röra sig.

11. Tydliggöra alternativa vägval vid avspärrning
Det finns en stor fördel i att tydliggöra alternativa vägar i samband med avspärrning. Detta i syfte att förbättra
möjligheterna att hålla borta folk från aktuellt riskområde. Räddningstjänsten bör påtala detta behov i samband med
att de tar hjälp från polisen. Syftet kan skilja vid olika olyckstyper och även för olika områden som spärras av. Tex att
förhindra i syfte att kunna arbeta ostört på en olycksplats eller syftet att förhindra att allmänheten får rök i sig
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Kommunicera informatioin, reflektioner och kommentarer:
12. Kompletterande information från Halmstad kommun
Att tidigt komma igång med informationsspridning via kommunens sida är sannolikt mycket fördelaktigt. Dels för att
sprida korrekt information och förhindra ryktesspridning. Men också för att nå så många aktuella målgrupper som
möjligt genom andra kanaler sås tex sociala medier.

13. Rutiner för att larma Halmstad kommuns kommunikatörer
Vi bör klarlägga rutiner för i vilka sammanhang vi bör larma in kommunens kommunikatörer för informationsspridning.

14. Rutiner för att uppnå kontaktyta mellan räddningsledare och kommunikatör
Vi bör klarlägga rutiner för hur kontaktytan mellan räddningsledaren och kommunikatören bäst sker. Detta för att
säkerställa och koordinera informationen på bästa sätt.

15. Kommunicera och informera om funktionen 113 13 hos SOS
Att kommunicera ut till invånarna att funktionen 113 13 finns och kan användas om information söks rörande tex en
brand. Det är möjligt att även detta nummer kunde framgå i VMA textmeddelandet likt att man skall lyssna på radions
lokala kanal P4. Sannolikt behöver informationsnummer 113 13 informeras mer om för våra invånare. Det är av
särskild vikt att vi inte hänvisar till informationskanaler som inte är aktiva just då.

Tidsanalys, reflektioner och kommentarer:
16. HILL avslutar ärende innan enhet är åter i beredskap på station
Vid larm strax innan aktuell händelse noteras att HILL avslutat ärendet innan enheten är åter i beredskap på station.
Det är särskilt viktigt att HILL säkerställer att enheten verkligen kommer hem och i ny beredskap tryggt och säkert.

17. En av våra enheter har passerat gångbron strax innan larm
En av räddningstjänstens enheter har varit på annat uppdrag i gångbrons närhet strax innan larm om brand. Fordon
1030 har markerat sig klar för nytt uppdrag kl. 00.50 på Köpmansgatan i centrala Halmstad. Detta skall ha varit ca 13
minuter före första samtal till 112. Enligt uppgift från personalen har ingen notis om något onormalt uppmärksammats
utav denna enhet då de passerade områdena på sin väg åter mot station.

18. Första samtal till 112 inkom tre minuter före första felsignal i el-systemet på bron.
Bedömningsvis har branden inte börjat i elkablar. För då hade felsignal sannolikt noterats i elsystemet före inkommit
larm till 112. Sannolikt har branden startat på annat sätt.

19. Lång tid mellan första inkomna 112 samtal och huvudlarm till räddningstjänsten
Inre befäl bedömer och beslutar om att avvakta larm vid första samtal. Då andra samtalet inkommer och samtidigt är
väldigt tydligt med vad som hänt, väljer inre befäl att larma.

20. Lång anspänningstid för första släckenhet
Enligt resursbesked i händelserapport noteras en anspänningstid motsvarande 3,5 minuter. Normalt skall en enhet
lämna stationen efter 1,5 minuter om inte särskilda omständigheter kräver längre tid. Ca 4 minuters framkörning
bedöms som rimligt och rätt.

21. Lång anspänningstid för kompletterande tankenhet
Enligt resursbesked i händelserapport noteras en anspänningstid uppemot 5 minuter. Normalt skall en enhet lämna
stationen efter 1,5 minuter om inte särskilda omständigheter kräver längre tid. Ca 5 minuters framkörning bedöms
som korrekt.

22. Sent larm till BIB-funktion
18 minuter efter huvudlarm och 6 minuter efter att IL larmats går BIB-larm. Vid större, komplicerade händelser är det
särskilt viktigt att ledningsorganisationen kommer igång så tidigt som möjligt.

23. Deltidskåren något sen i beredskap på station
Vid aktuellt tillfälle syns HILL noterat komplett beredskapsstyrka ca 13 minuter efter larm. Normalt skall deltidskåren
kunna lämna station med enhet efter 9 minuter.

24. Släckinsats skulle kunna ha påbörjats tidigare
Vid aktuell händelse syns i efterhand samtliga högspänninsbrytare ha brutit strömmen kl. 01.22. Kl 02.00 gav HEM:s
jour klartecken för släckinsats. Detta ca 40 minuter efter att samtliga högspänningsbrytare faktiskt löst ut. Om denna
information nått räddningsledaren tidigare, hade sannolikt släckinsatsen påbörjats långt tidigare. Detta hade i sin tur
skapat bra förutsättningar för att minska skadeutvecklingen på bron. Dvs en mindre skada och en mindre konsekvens
som följd.

25. HILL avslutar ärende innan enheter är åter i beredskap på station
Det noteras att HILL avslutat ärendet innan alla enheten är åter i beredskap på respektive stationer. Det är särskilt
viktigt att HILL säkerställer att enheten verkligen kommer hem och i ny beredskap tryggt och säkert. I aktuellt fall syns
HILL ha avslutat ärendet 25 minuter innan deltidskåren i Halmstad noteras som klara och hela 45 minuter innan
deltidskåren i Oskarström är åter på station och noterade klara.
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15.

Undersökning

Utredningen startades upp av undertecknad 2018-01-08. Brandplatsundersökning genomfördes 201801-12 utav undertecknad. Därefter har kompletterande datainsamling och analys av materialet skett.
Samverkan och utbyte av information och erfarenheter har även skett med den konsult som anlitats av
HEM kopplat till branden. Samtal har även förts med Länsstyrelsen i Halland samt SOS-alarm Halland
med koppling till VMA via SMS utskick. Information har löpande getts till främst förvaltningscheferna
på räddningstjänsten och Teknik och serviceförvaltningen i Halmstad. Utredningen avslutas i och med
att denna slutrapport färdigställs 2018-03-21.

Olycksutredare/brandmästare
Mattias Sjöström
2018-03-21

Kvalitetsgranskare/brandmästare
Stefan Rane
2018-03-21

25

18-05-09

Brand i Gamletullsbron 2018-01-01
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