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Sammanfattning 
Den 27 februari kl 13:30 inkommer larm till SOS där inringaren hör någon ropar på hjälp vid Ekolsundsviken 
någonstans vid broarna. Redan i ett inledningsskede så är händelsen svår tolkad gällande vad som har inträffat 
varvid flera  ledningscentraler blir inkopplade i händelsen,1 SOS, JRCC, SVLC, Polis RLC Mitt, RC-Mitt/Täby. Ett 
stort antal enheter larmas till platsen från Bålsta, Enköping, Kungsholmen, Munsö, Strängnäs, Uppsala, 
Norrtälje. 
  
Slutresultat av insatsen bedöms i stort som relativt lyckad med hänsyn till de förutsättningar som fanns samt 
den knapphändiga2 information som inkom från platsen. Det ska framläggas att resultatet kunde varit något 
helt annat på grund av händelsens snabba utveckling att antalet nödställda ökade under insatsens 
inledningskede. 
Utvärderingen föreslår dock följande övergripande förbättringsförslag: 

- Samverkan 
- Lednings struktur   
- Riskbedömning 
- Kompetens  
- Skadeplatsorgansation 
- Informationsöverföring  

 

  

                                                             
1 ”SOS-112, JRCC=Joint Rescue Co-ordination Center, SVLC=Sjukvårdens lednings central, Polis RLC Mitt= Polisens räddningscentral mitt, RC-

Mitt/Täby=Storstockholms räddningscentral mitt.”  
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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.  
 
Denna rapport omfattar utvärdering av en insats som bedöms vara lärorik med avseende på samverkansbehov 
vid ett drunkningstillbud där förhållanden förändras drastiskt. Händelsen geografiska område och bristfällig 
positionering kommer ställa larmade räddningsenheter på prov. Antalet nödställda går inte att fastställa initialt 
och avsaknaden av ledningsstruktur i inledningsskedet blir påtaglig. Händelsens snabba utveckling med antalet 
nödställda kommer inverka på räddningsstyrkornas taktiska val och riskbedömning. 
 

1.1 Händelsen 
Larm om drunknings tillbud Ekolsundsviken med diffus positionering samt att antalet nödställda inte framgår 
från inringare. Ett antal fritidsfiskare har under dagen fiskat och även förflyttat sig till olika platser på den 
isbelagda Ekolsundsviken. Isförhållandena var sedan en tid tillbaks mycket bristfälliga och några gick igenom 
isen på några ställen, men lyckas ta sig upp på egen hand. Trots det så fortsatte några röra sig till andra platser 
för att fortsätta sitt fiske. Två i fiskesällskapet tar sig längre bort mot broarna vid E-18 och hamnar i nöd då de 
går igenom isen och inte kan ta sig upp på egen hand. Övriga har begett sig till utgångspunkten som är vid 
Nylada badet och larmar 112. Händelsen uppmärksammas av andra boende i närheten som hör några ropa på 
hjälp, de beger sig ut för att hjälpa men även de går igenom isen och hamnar i nöd.      

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 händelse med statlig ledning omfattande 
flera drabbade med flera samverkande organisationer 
(eftersök, räddningsinsats och sjukvård) 
- Att utvärdera ledningsfunktionen med avseende på samverkan 
mellan statlig räddningsledning (RL) och kommunal 
enhetsledning (OSC) 
- Att utvärdera den egna organisationens förmågan att hantera 
händelser av denna typ och att värdera intern kännedom om 
denna förmåga 
- Att utvärdera överlämningen från räddningsinsats till 
sjukvårdsinsats 
- Att sammanställa underlag för utvärdering av den kommunala 
strategisk ledningsfunktionen (RC) med avseende på 
utalarmering och resurstilldelning 
- Att sammanställa underlag för utvärdering av den statliga 
ledningsfunktionen (JRCC och polis) med avseende på 
räddningsinsatsen och eftersöket 
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Utvärderingen ska besvara följande frågeställningar: 

- ligger den inträffade händelsen inom ramen för vad RTJEH 
förväntas kunna hantera enligt egen förmågebeskrivning1? 
- behöver förmågan att snabbt lokalisera nödställd person i 
vatten förbättras, vilka åtgärder (planerings-övnings och 
utrustningsmässiga) behöver i så fall vidtas? 
- vilken information fick förstärkande enheter, vilka svårigheter 
uppstod vid ledning/styrning av förstärkande enheter? 
- behöver specifika åtgärder (planerings-, övnings- eller 
utrustningsmässiga) vidtas för att underlätta arbetet i rollen 
OCS? 

 
 
Utvärderingen ska särskilt beakta och redogöra för: 

- hur ledning av räddningsinsatsen kan förbättras med avseende 
på samordning av de samverkande organisationerna. 

 
 

1.2.2 Avgränsningar 
Utvärderingen begränsas till att enbart omfatta insatsutvärdering. Den 
behöver inte omfattas av: 
- utförlig redogörelse av händelseförloppet innan 
räddningsinsatsen inleddes 

 
 

1.3 Metod 
Insatsutvärderings metod och tillvägagångssätt har varit fokus på enskilda intervjuer av de inblandade 
för att skapa en helhetsbild av händelseförloppet. Under intervju har deltagarna inledningsvis 
redogjort för deras upplevelse och arbetssätt under insatsen därefter har utredaren kompletterat med 
frågeställning. Utvärderaren har under faktainsamlingen tagit del av händelserapporter från 
samverkande organisationer för djupstudie av tidsangivelser samt tagit del av filmupptagning, foton, 
samt genomfört platsbesök. Här ska tillägas att kontakten med 3Polismyndigheten och faktainsamling 
från deras del insatsen inte har tillfredsställts då det har varit svårigheter att få ta del av fullständig 
händelselogg samt att ingen intervju har genomförts av personal från Polismyndigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 ”Utredaren har tagit del av en begränsad sekretessbelagd händelserapport från Polismyndigheten som ur utvärderings 

avseende inte kan ses som fullständig för hur händelseförloppet återspeglar polisens arbete på skadeplats”  
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2. Händelseplatsen 

2.1 Ekolsundsviken  
Ekolsundsviken är en långsträckt vik från Mälaren i nord-sydlig riktning. I norr avslutas den med Hjälstaviken. 
Vid det västra brofästet ligger orten Ekolsund och vid det östra Stämsvik. Ekolsundsviken korsars av fyra broar, 
två är för motorväg E18 och en för Mälarbanan/järnväg samt en äldre nedlagd järnvägsbro.  
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Händelseområdet är beläget mellan 
brofästet Ekolsund och Svannäs 
Områdets längd 3,11km och den 
bredaste delen 877m, den totala 
avsökta ytan uppgår till 1,52 km².  
Tillfartsvägar från Enköping eller Bålsta 
till händelse området är via väg 263, 
Ekolsunds slott vidare till Nylada badet 
alt Fågelhagen/Fridhem, alternativ 
fortsätta väg 263 och infart Segersta 
gård.  
    

 
 

 

2.2 Väder och is-förhållanden  
Den aktuella dagen var väder och is-förhållandena följande: temperatur var kl 13:00 + 6,7 grader, vinden 6,0 
m/s, medelvinden 2,0 m/s och vindriktningen var 310 grader. Den relativa luftfuktigheten låg på 57 %. Ingen 
nederbörd uppmätt vid tillfället.  
Ekolsundsviken var helt isbelagd med kärnis som var påverkad av vårvärmen och övergått till smalstaviga 
kristaller även kallad pipis. Vid olyckstillfället var bärigheten på Ekolsundsviken i stort sätt obefintlig samt att 
det fanns ett antal solvakar ”hål i isen som bildas av solstrålning” och råkar ”issprickor”.        

3. Händelseförloppet 

3.1 Larm och framkörning 
Larm inkommer till SOS 13:30:38 den 27 februari där inringaren uppger att hon hör någon som ropar på hjälp 
från bro fästet vid Ekolsundsviken. Inringaren har svårt att ange exakt position för den nödställde, men även 
var hon själv befinner sig. Under intervjun framkommer det att det kan röra sig om en eller två personer som 
gått igenom isen. Fortfarande oklara uppgifter på position men det uppges även att det ska vara en person som 
begett sig ut med livboj mot brofästet/under bro E-18. Under SOS intervjun sammankopplas samtalet med 
samverkande organisationer RC-mitt larmar enheter 13:33:49, JRCC 13:33:xx, SVLC 13:34:29, Polis 13:35:31. 
JRCC misstänker utifrån de oklara uppgifter att någon/några gått igenom isen var på fara för liv inte kan 
uteslutas.  
En resursinventering genomförs och ett stort antal enheter larmas i samverkan till platsen för att undsätta de 
eventuellt nödställda. Den bakre ledningen hanteras av JRCC som dirigerar enheter mot platsen, men det 
tydliggörs inte vem eller vilken organisation som leder insatsen på plats OSC ”on scene coordinator”. En 
lednings enhet från den kommunala räddningstjänsten ”insatsledare 221-2080” larmas med en viss fördröjning 
efter insatsledaren själv tar kontakt med RC-mitt med frågan om denna insats berör honom. Följande resurser 
larmas till området där ca 65 personer från olika räddningsorganisationer deltar i räddningsarbetet.   
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”Foto JRCC Hkp Lifeguard 004”                                                                                                  ”Foto  JRCC Svävare SSRS Munsö, Strängnäs, Uppsala, Dalarö.   
 

                
”Foto Ekolsund” RC-Mitt Station Bålsta 221-3010, 3070 Enköping 2010,2070            ”Foto Nylada badet” RC-Mitt Kungsholmen/dykare 231-1767/1769 

 

     
”Foto Segersta gård” SVLC Hkp 79- ambulans Medflight 5930                          ”Foto Segersta gård” SVLC Ambulans 321–9220,9530,9250,9240,9010,9050,9070. 
 

 

 
”Foto Segersta gård” Polis RLC mitt 21- 2110, 2120, 2140, 7620, 7630, 7640 
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RC-mitt larmar Station Bålsta  221-3010 

 Station Bålsta  221-2070 

 Station Enköping 221-2010 

 Station Enköping 221-2070 

 Station Enköping  221-2080/ledning  

 Station Kungsholmen 231-1767 

 Station Kungsholmen  231-1769 

 

SVLC Hkp ambulans Medflight  79-5930 

 Ambulans  321-9220 

 Ambulans  321-9530 
 Ambulans 321-9250 

 Ambulans  321-9240 

 Ambulans  321-9010 

 Ambulans  321-9050 

 Ambulans 321-9070 

 

Polis RLC Mitt larmar Polis 21-2110 

 Polis 21-2120 

 Polis 21-2140 

 Polis 21-7620 

 Polis 21-7630 

 Polis 21-7640 

 
  

JRCC larmar Hkp Lifeguard 004  

 SSRS Munsö/ svävare  

 SSRS Strängnäs/svävare  
 SSRS Dalarö/svävare  

 SSRS Uppsala/svävare  

 
 
 
Under framkörning kommer nya uppgifter på positionering som skapar en viss förvirring då olika enheter 
tilldelas olika positioner. Radiosambandet mellan de olika samverkande enheterna är obefintlig under 
framkörning vilket resulterar i att viktig information går förlorad. Räddningstjänsten har blivit tilldelad position 
Ekolsund E-18 brofästet, under framkörning finns en viss dialog mellan de två enheterna som resulterar i 
station Enköping väljer en alternativ väg Lv 263 utifrån de kompletterande uppgifterna ska platsen vara mellan 
Ekolsunds slott och broarna, detta bekräftas över radio med 221-2080. Station Bålsta fortsätter till angiven 
positionering brofästet E-18 vid Ekolsund tillsammans med 221-2080. Den positionen visar sig vara helt fel och 
ledningsenhet 221-2080 omdirigeras till en ny position ”Fågelhagen-Fridhem. 
Polisens tilldelade positionering är i närheten av Ekolsundsbron ungefär mitt i viken. Om detta kommuniceras 
med övriga enheter framgår inte i den dokumentationen som finns tillgänglig.    
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3.2 Framkomst 
Första enheter som anländer till händelseplatsen är ambulans 321-9220  tilldelad position Nylada badet där 
även inringaren befinner sig. Samtidigt anländer Amb Hkp- 5930 in över området ger vidruterapport att man 
ser flera personer i olika hål i isen, den informationen ska ses som mycket värdefull information till Hkp 
Lifeguard 004. Ambulans 321-9220 bedömer utifrån den iakttagelse och samtal med inringare på plats att det 
finns nödställd/nödställda i vattnet på andra sidan viken vid Segersta gård. Ambulans 321-9220 vänder och gör 
en förflyttning mot Segersta gård, samtidigt befinner sig räddningstjänsten 221-2010 på väg 263 och ett möte 
sker med ambulansen 321-9229 som med enklare tecken visar lämpligaste väg för att nå nödställd är via väg 
vid Segersta gård.          
 
 

 
”Bild  från Nylada badplats där amb 221-9220 först anländer. Här är det dykenhet från Kungsholmen som anländer.    
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3.3 Räddningsinsatsen 
Räddningsinsatsen genomförs från flera olika positioner och detta sker utan någon direkt ledning eller plan 
utan utlarmade resurserna opererar som egna enheter från olika platser utan direkt samverkan.  

 
 

 
”Bild Överblicksbild med olika angivna positioneringarna som angavs inledningsvis.     

 
 
 
 
 
 
Från luften: 
Amb Hkp-5930 flyger in i området från norr ”Hjälstaviken och gör en överflygning i området för att lokalisera 
eventuell nödställda.  Amb Hkp-5930 lämnar vidruterapport över Rakel Nat-sar 21 att man ser flera personer i 
antal olika hål i isen. Hkp-5930 gör en prioritering av nödställda och meddelar viktig information via VHF till 
Lifeguard 004 som kan förbereda sig på uppgiften när de kommer in i området. När Lifeguard 004 anländer 
inleds omgående vinschning i prioriterings ordning av två nödställda som tas ombord för omhändertagande, 
viss återupplivning genomförs i hkp. Samtidigt som Lifeguard 004 genomför räddningsuppdraget genomför 
Amb hkp 5930 en överflygning i området för att söka efter fler drabbade. Därefter landar Amb hkp 5930 vid 
Segersta gård i anslutning till ambulans 321-9220 och räddningstjänst 221-2010. Denna plats vid Segersta gård 
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blir en outtalat kombinerad uppsamlingsplats/ledningsplats där flera enheter samlas, oklar hur samverkan 
fungerar på platsen. Även Lifeguard 004 landar på denna plats och överlämnar de två nödställda till 
sjukvårdspersonal. Därefter går Lifeguard 004 upp för fortsatt sök av eventuellt fler nödställda, först då inleds 
någon form av styrning/ samverkan i insatsen. Räddningsledaren 221-2080 gör ett allmänt utrop på Nat-Sar 21 
och försöker få någon samsyn på hur många saknas och hur många har tagits upp ur vattnet och är i säkerhet. 
Det som Lifeguard 004 upptäcker är att det finns flera hål i isen som det ligger personer i, bedömning från 
luften blir svår då det inte går att bedöma om det är räddningspersonal eller civilpersoner. Lifeguard  004 gör 
avslutningsvis en mer noggrann avsyning av hela området efter eventuellt nödställda, gör en iakttagelse vid en 
vak där det misstänker att det kan finnas något på botten. För närmare undersökning genomför dykarna från 
Kungsholmen ett dyk utan att finna något.    
 
 

 

 
”Bild Överblicksbild från flyg aktivitet i området i inledningsskedet. Amb hkp 5930 ”blå” linje inflygning norr ifrån gör en iakttagelse på ett 
antal nödställda landar därefter vid Segersta gård. 
Lifeguard 004 ”gul linje inflygning öster ifrån landar efter vinschning av två nödställda vid Segersta gård.    
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Bild Överblicksbild från flyg aktivitet i andra skedet där Lifeguard 004 genomför kontroll av hela händelseområdet. Hjälper även en nödställd 
ytbärgare från räddningstjänsten. Avslutar med en kontroll av samtliga öppna hål i isen.       
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Segersta gård: 
Positionering vid Segersta gård där räddningstjänstens styrka från Enköping 221-2010 tillsammans med 
ambulans 321-9220 och polis påbörjar insats för att försöka nå de nödställda. Från den här platsen når 
ytbärgare två stycken av personerna som har försökt hjälpa de först nödställda, en som har gått igenom och 
ligger i vattnet samt en person som går igenom under tiden som styrkan påbörjar sin insats. Platsen vid 
Segersta gård kommer att senare att bli en uppsamlingsplats och en inte bekräftad ledningsplats där enheter 
självmant ansluter sig till.  

 
”Bild Räddningstjänstens styrka från Enköping 221-2010 tar sig igenom terrängen vid Segersta gård för att ta sig ut till de nödställda, polisen 
är behjälpliga med utrustning”    

 
Ytbärgarna tar sig ut till nödställd ”N3” och transporterar personen in till land vid Segersta, insatsen är mycket 
krävande på grund av isens allt för dåliga kvalité och ytbärgarna själva går igenom ett antal gånger. Efter 
omgruppering att ytterligare en ytbärgare är klädd genomförs ytterligare en insats mot nödställd N4 som tas 
upp och transporteras till motsatta sidan vid Fågelhagen av personal från Kungsholmen/dykare. 
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Brofästet E-18 Ekolsund: 
Räddningstjänstens styrka från Bålsta med bemanning 1+2 första positionering brofästen Ekolsund där 
styrkeledaren bekräftar att det är helt fel position enligt de kompletterade positionsangivelserna. En viss 
förvirring råder på platsen och en ytbärgare Y1 går själv ut på isen för att ta sig norr ut för att leta. Samtidigt tar 
Styrkeldaren beslut att förflytta sig till E-18 N/V brofästet för att inta en bättre position.  

 
”Bild Styrkan från Bålsta vid första positioneringen inser att de är på fel plats. Ytbärgare ute på isen benämns Y 1, ytbärgare på bryggan 
benämns Y 2 
 

 
 
Brofästet E-18 Ekolsund efter förflyttning: 
 
Styrkan från Bålsta efter förflyttning till E-18 på bron där ytterligare en ytbärgare beger sig ensam ut för att 
hjälpa/söka efter eventuellt nödställd. Styrkan får nu förstärkning från RIB personal 2 personer med is 
livräddnings utrustning, is-eka, hansabräda, mm. Från den här positionen är de märkbart begränsade att agera 
på grund av det långa avståndet ca 900-1300 m till den plats där Amb Hkp 5930 cirkulerar över en punkt.   
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”Bild Styrkan från Bålsta placering på E-18 i vänster körfält meddelar till bakre ledning att det är begränsas framkomlighet på grund av 
räddningsfordon på vägen 
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”Bild Station Bålstas ytbärgare utgångspunkt och väg för att nå de nödställda. Ytbärgare Y1 tar sig fram över isen ca 1,7 km går själv igenom 
ett antal gånger. Ytbärgare Y2,3 utgår från brofäste och går igenom och når inte de nödställda.        
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”Bild Station Bålstas ytbärgare Y3 utgår från brofästet E-18 för att vara ytbärgare Y2 behjälplig. Avstånd ca 1,3 km till punkten som  Amb hkp 
5930 hovrar över nödställd.   
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Fågelhagen:  
Efter korrigering och förflyttning från position E-18 blir räddningstjänstens yttre ledning 221-2080 hänvisad till 
Fågelhagen han tillsammans med Polis försöker skapa sig bild av händelseförloppet. Det är även här ifrån som 
två av de nu nödställda har utgått från när de försöker rädda de två som inledningsvis påkallat hjälp. Det finns 
flera personer på platsen som har bevittnat händelsen och som vill ingripa. Räddningsledaren informerar och 
hindrar fler personer att ta sig ut på isen på grund av risken att flera hamnar i nöd. Under tiden kommer 
uppgifter om att inringare/vittne beffiner sig vid Nylada badet, varav ytterligare förflyttning sker av 
räddningstjänstens yttreledning och Polis.       

 
”Bild Polis och Räddningstjänstens yttreledning på plats Fågelhagen”  

 
Nylada badplats: 
Vid Nylada badet befinner sig vittne/inringare och ett antal personer som har varit ute på isen och fiskat. Här 
försöker Polis tillsammans med räddningstjänsten få en tydligare bild av hur många drabbade det rör sig om. 
Under tiden ser räddningspersonalen att det är flera personer på isen som går igenom och på grund av det 
långa avstånden går det inte att urskilja om det är civilpersoner eller räddningspersonal. Den information som 
går att få från personerna som befinner sig på bryggan om antalet nödställda är mycket oklara uppgifter, det 
kan vara 4 till 6 personer, kan eventuellt även kan vara en skridskoåkare. Samtidigt kommer det olika uppgifter 
från olika räddningsenheter och här finns det stor brist i ledningssamverkan av pågående händelse. 
Räddningstjänstens yttre befäl går ut och gör ett allmänt utrop på Nat-sar 21 till samtliga enheter om lägesbild, 
hur många nödställda har tagits upp och hur många befinner sig i nödsituation.    

 
”Bild Räddningstjänstens yttre befäl tillsammans med polis på bryggan vid Nylada badplats. Till vänster i bild ses även inringare/vittne, samt 
räddningstjänstens Bålsta styrka avstånd ca 2km på Ekolsundsbron. Ser även mitt i bild personal från Kungsholmen transporterar nödställd nr 
4 
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3.4 Dokumentation över insatsen 
För att få en helhetsbild av händelsen och räddningsinsatsens taktiska skeden har utredaren fokuserat på 
analys av dokumentation från samverkande organisationer.  
  
   
 
 

Tid Typ Citat 

13:30:38 Anrop inkommer Anrop inkommer till SOS via 112 

13:30:52 Besvarat  Tid då SOS besvarar samtalet 

13:33:12 Ärende skapas  SOS skapar ärende  

13:33:14 Ärende skaps  JRCC skapar ärende  

13:33:28 RC-mitt RC-mitt finns med i samtalet 

13:33:50 RC-mitt  Förlarm litet larm station Bålsta 221-3000 

13:34:20 RC-mitt Litet larm station Enköping 221-2000 

13:34:27 RC-mitt Dyklarm station Kungsholmen 231-1767 / 1769 

13:36:00 JRCC  JRCC resurs inventerar larmar därefter Hkp Lifeguard 004, Svävare från 
Munsö och Strängnäs.   

13:36:23 Anteckning  Nat-Sar 21  

13:37:00 Samtal in till RC-
mitt 

221-2080 Ringer kvittens nr, ställer frågan om händelsen är aktuell för 
honom.   

13:37:32 SOS/112 Hur många är i nöd eller saknas? Svar 2 

13:37:35 RC-mitt 221-2080 status T 

13:38:00 JRCC Kvittens från Svävare SSRS Munsö, Strängnäs   

13:39:00 Info  JRCC går ut med allmänt utrop ”oklart antal drabbade” 

13:40:23 Anteckning  Inringare står vid Ekolsundsbadet  

13:46:00 JRCC Lifeguard 004 lyfter tilldelad Nat-sar 21 

13:52:00 JRCC  JRCC kontakt med 221-2010 angående positionering, position troligen i 
närheten av bron.  

13:55:00 JRCC Ambulans hkp – 5930 kommer in över området  

13:56:43 Anteckning Ambulans hkp -5930 ser en person i vak ca 150 m från land och ytterligare 
1 person i en annan vak  

13:57:00 JRCC Ambulans hkp -5930 ger vindruterapport över Nat Sar-21, man ser flera 
personer i olika vakar. 

14:02:00 JRCC Om man plockar upp någon skall man gå till Akademiska. 
14:02:00 JRCC Försöker få bekräftat att det rör sig om två nödställda. Nu är det två eller 

tre i vattnet. Kan även vara fyra stycken. Mycket snurrigt på platsen då fler 
går igenom.  

14:08:00 JRCC Ambulans hkp -5930 landar ner öster om Ekolsundsviken 

14:16:00 JRCC Uppdaterar två personer vinschade av Lifequard 004 

14:19:00 JRCC Lifequard 004 går ner och lämnar över två svårt skadade till ambulans hkp 
-5930. Lyfter för att fortsätta räddningsuppdraget/vinscha. 

14:14:23 Anteckning  221-3010 säkrat 2 personer ev 1 person till säkrad, troligen 5 personer 
totalt. 
”Anmärkning från utredare fel benämning 221-3010 ska vara 221-2010”  

14:18:04 Anteckning  231-1769 ser ytterligare 1 person som gått igenom isen  

14:34:25 Anteckning 231-1769 har tagit upp 1 person 

14:37:06 Anteckning  Hkp Lifequard 004 och svävare säkrar de sista ur räddningspersonalen. Ser 
inga fler personer i vattnet. 

14:40:49 Anteckning  221-2080+OC+Lop Alla saknade är säkrade. Just nu får våra egna ytbärgare 
som bedöms som nödställda assistans in till land.  
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14:42:10 Anteckning  Nya uppgifter under samtal med 221-2080 framkommer att ytterligare 1 
person saknas.  

14:44:40 Anteckning  Hkp Lifequard 004 ser vit dunk i vattnet och under den kan det vara en 
person. 

14:48:32 Anteckning  Svävare tar med dykarna till nämnda vak för undersökning. 

15:04:51 Anteckning Hkp Lifequard 004 lämnar efter de har sökt av området, just nu pågår dyk i 
vak ev en person där. 

15:24:32 Anteckning 221-2080 Fått upp 4 personer, två klarar sig upp själv. Totalt 6 personer 
som varit nödställda. Oklart skadeläge. ev två allvarligt skadade, inte 
bekräftat. Det ska nämnts en skridskoåkare som saknas, men inte hittat 
någon. Dykare sökt av botten på en misstänkt plats men inte hittat något 

16:24:27 Anteckning  221-2080 trepart med OC: Olika människor som ger sig tillkänna när man 
är framme, ganska utspritt och oklara platser. Ett sällskap ca 10 personer 
var 2 st går igenom tar sig upp själva, övriga rör på sig och sedan går 
igenom, var av några går in till land och några blir kvar eller går igenom, 
totalt 4 civila som vi har räddat.  

 

3.5 Räddningsinsatsen avslutas 
Räddningsinsatsen avslutas kl 15:24 i samråd mellan JRCCs räddningsledare och räddningstjänstens 
insatsledare 221-2080. 

3.6 Skadeomfattning 
Händelsens skadeomfattning är inledningsvis begränsad till två personer som befinner sig i nödläge då de har 
gått igenom isen. Några uppmärksamma personer försöker hjälpa de nödställda och hamnar själva på grund av 
de dåliga isförhållandena i nödläge. Dom två första N 1,2 kommer hamna i mycket akut läge ”hypotermi” var av 
en bedöms som avliden och den andra är allvarligt nedkyld. Här ska även tilläggas att tre stycken av 
räddningstjänstens ytbärgare Y 2,3,4 hamnar i nödläge på grund av mycket slitsamt arbete under de mycket 
svåra isförhållandena och det geografiska stora området. Sammanfattningsvis och med summering av antalet 
nödställda så är det sju personer som varit i nödsituation under händelseförloppet.   
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”Bild Skadeomfattning med numrering i vilken ordning personerna hamnar i nödläge samt i vilken ordning de räddas. N 1,2 tas upp av 
Lifeguard 004 N 3,4 räddas av ytbärgare från 221-2010. Ytbärgare Y2,3 räddas av svävare från Munsö och ytbärgare Y4 får hjälp av Lieguard 
004 med att lyftas/vinschning upp på säker is.   
           

 

4. Analys, utvärdering av räddningsinsatsen 

4.1 Räddningsinsatsens händelseförlopp, analys och värdering 

4.1.1 Insatsens inledning  
När larm inkommer till 112 är det otydligt vad som har inträffat och var den nödställde befinner sig. I samtalet 
nämner inringaren att det är någon som ropar på hjälp under en av broarna i Ekolsundsviken och inringaren 
befinner sig vid Ekolsunds badet. Uppgifterna är mycket svårtolkade för larmoperatörerna som blir inkopplade i 
ärendet samt de enheter som känner till området. Det blir svårbegripligt för de enheter som har någorlunda 
lokalkännedom vilken av de fyra broar som inringaren avser, även Ekolsundsbadet nämns av inringaren men 
Ekolsundsbadet existerar inte. På grund oklara uppgifter på var den nödställde befann sig och i vilket nödläge 
som personen var i blev det svårigheter att sätta position och nivå på händelsen. Redan här finns en tydlig brist 
på samverkan mellan de olika organisationernas larmcentraler och arbetssätt. De påvisar i ett inledningsskede 
att händelsen är svår greppbar och blir rörig. Viktig information går förlorad på grund av brister i utryckande 
enheter inte har kontroll på vilka sambandskanaler som är tilldelade. Flera enheter är övertygade inledningsvis 
om att de är en mindre händelse som de är larmade till och blir rådvilla när insatsen stegvis ökar i omfattning.         
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Ledningscentralernas agerande vid utlarmning: 
Informationshämtningen från inringaren är knapphändig och svårtolkad för de ledningscentraler som är 
inkopplade i samtalet. Att få en gemensam bild av som har inträffat uteblir på grund av avsaknaden av taktisk 
samverkan. Den information som finns tillgänglig når inte de larmade enheterna på ett mest fördelaktigt sätt, 
och anvisning för att identifiera var de nödställda eventuellt befinner sig uteblir. Från ljudupptagning i insatsens 
inledning finns en begränsad kommunikation mellan JRCC, RC-mitt, Bålsta 221-3010, Enköping 221-2010 samt 
Kungsholmens dykenhet 231-1767 på tilldelad Nat-Sar 21.  Kommunikation mellan övriga ledningscentraler och 
utryckande enheter uteblir.  
 
Utredaren bedömer att brister i samverkan mellan ledningscentraler och utryckande enheter under uppstarts 
skedet kunnat förhindras genom en inre och yttre lednings struktur. Den ledningsenhet från Enköping 221-
2080 som larmades med en viss fördröjning borde gjort sig hörbar inledningsvis, varit behjälplig med 
erfarenhet och synnerligen god lokalkännedom.    
 
Radio kommunikation: 
Radiosambandet mellan de olika samverkande enheterna är obefintlig under framkörning i inledningsskedet av 
insatsen. Det finns uppgifter om ett antal olika sambandvägar används där kommunikation sker eller helt 
uteblir och viktig information inte når fram till larmade enheter. De uppgifter som är dokumenterade eller som 
framkommit i intervjuer är att olika enheter har försökt att kommunicera via Raps- 4, Raps-3, Raps 95, VHF, 
Nat-sar 16, Nat-sar 21. Detta trots att JRCC i ett tidigt skede tilldelat händelsen Nat-sar 21. 
 
Utredaren bedömer att händelsens inledande ingångsuppgifter inte alls beskrev händelsen omfattning, och de 
enheter som blir tilldelade händelsen kommer in helt fel i händelsen. Det tydliggörs att vikten av samverkan via 
radio under framkörning är av stor betydelse.     
 
 
 
Ledning av insats: 
Vid en händelse som drastiskt ökar i omfattning och är svår att överblicka för den operativa personalen på 
plats, finns ett stort behov av ledarskap i händelsen. Det finns inga tydliga uppgifter på vem eller vilka som 
hade befälet över den övergripande bakre ledningen eller utsedd ledning på olycksplatsen. Från interjuver med 
personal som har någon form av ledningsfunktion i det normala upplevs det som mycket förvirrat. Det framgår 
inte i dokumentation eller händelseloggar om JRCCs räddningsledare utser någon på uppdrag att leda insatsen 
på plats OSC ( On Scene Cordinator) 
  
Utredaren bedömer att brister i samverkan mellan ledningscentraler och utryckande enheter under uppstarts 
skedet kunnat förhindras genom en inre och yttre lednings struktur. Här finns brister i planering och ledning av 
insats där varje enhet arbetar spontant för att lösa uppgiften. Den ledningsplats som upprättades vid Segersta 
gård blir inte verifierad till övriga enheter. Här finns även brister i den bakre ledningen i att tänka strategisk 
ledning, för att ge stöd till enheterna som är larmade. Det blir helt sonika att enheter som först anländer 
området är mycket stressade och får svårt att lämna en lägesbild till respektive ledningscentral. Olyckan 
bedöms som relativt liten initialt men ökar hastigt i omfattning. Här blir det påtagligt att viktiga funktioner i 
samtliga bakre ledningsfunktioner larmas/informeras alldeles för sent.   
Det blir uppenbar när ledningsfunktionen från räddningstjänsten 221-2080 uppmärksammar att antalet 
nödställda ökar och gör ett allmänt utrop på Nat-Sar 21 att få någon forma av helhetsbild. Varför genomfördes 
inte den åtgärden tidigare? Troligtvis på grund av bristfällig kommunikation med övriga enheter.                   
 
 
 
Lokalisering av nödställd: 
Vid händelse med nödställd person/er inom ett stort geografiskt område där inte positionsangivelse går att få 
bekräftat, ställs stora krav på lokalisera personen inom rimlig tid, i det här fallet en eller flera personer som 
troligtvis är i kritisk nödsituation. Även här är vikten av samverkan påtaglig då olika enheterna som är larmade 
till platsen har olika positioneringar på var de nödställda kan befinna sig. Den inledande samverkan för 
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lokalisering uteblir helt förutom mellan räddningstjänstens enheter och RC-mitt, mellan övriga som polis och 
ambulans sker inget informations utbyte.   
   
Utredaren bedömer att här finns ett antal framgångsfaktorer som påverkar händelseförloppet positivt. Att 
ambulans Amb hkp 5930 snabbt är i luften och genomför en överflygning av området och kan snabbt lokalisera 
två till tre nödställda. Den informationen överlämnas via VHF till Hkp Lifeguard 004 som kan förbereda sig för 
uppgiften. Den inledande radiokommunikationen mellan Amb hkp 5930 och Hkp Lifeguard 004 uteblir till 
övriga enheter som inte har möjlighet att kommunicera via VHF. Den informationen kommuniceras senare via 
den tilldelade Nat-Sar 21. Här uppstår den inledande problematiken med vart befinner sig de drabbade i 
förhållande till tilldelad positionering, en viss förvirring uppstår och mark enheterna arbetar inte rationellt. 
Detta av allt att döma på grund av utebliven insatsledning initialt i insatsen.  
Förmågan att lokalisera nödställd person i en händelse som denna är svårt, på grund av den stora ytan och 
omkringliggande terrängen. I händelsen som denna så var det en avgörande faktor att det fanns helikopter som 
snabbt kunde söka av området, lokalisera samt påbörja en snabb livräddning av drabbade.  
Vid granskning av räddningstjänstens egen förmåga att lokalisera nödställda under samma förutsättningar 
påvisar vissa begräsningar. Räddningstjänsten är inte utbildade eller samövade för denna typ av händelse där 
det är stora geografiska områden som ska avsökas systematiskt.  
Räddningstjänsten har sedan en tid tillbaks möjlighet att använda Drönare för lokalisera nödställd, men hur 
kunskap nivån och övningsfrekvens med praktiskt inslag finns inte dokumenterat.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räddningstjänstens förmåga: 
Räddningstjänsten Enköping Håbo har enligt handlingsprogram 2019-2022, STY-3179 inte angivit någon direkt 
kunskaps nivå eller förmåga för is-livräddning. Det förefaller inte som händelsen ligger inom ramen för vad som 
ska kunna förväntas av Räddningstjänsten Enköping Håbo.  
 
Utredaren bedömer att räddningstjänsten har brister i dokumentationen över kunskapsnivå samt förmåga för 
likande händelse. Övningsupplägg och genomförande för is-livräddning är begränsat mer på detaljnivå med 
insats i närområde och begränsat antal nödställda. Det framgår inte om det finns rutiner eller övningsupplägg 
för ledning av insats mellan räddningstjänstens egna ledningsnivåer L1-L2. Vid insatsen blir det påtaglig att 
stora brister finns i utförandet, då riskbedömning för ytbärgarnas säkerhet helt eller delvis uteblir. Ett antal 
ytbärgare arbetar över sin förmåga och har övertro på säkerhet, reträttväg, aktionstid, samt att isens bärighet 
överskattas och leder till att ytbärgare själva hamnar i nödsituation.   

      
 
 
 
 
 
 

”Bild exempel över ett av räddningstjänstens övnings dokument” 
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4.1.3 Insatsens avslutning 
Insatsen avslutas efter att ledning 221-2080 tillsammans med hkp Lifeguard - 004 i samverkan kunde 
konstatera att antalet nödställda var omhändertagna. En omsorgsfull avsyning av området med kontroll av 
samtliga hål/vakar/råkarna i isen genomfördes från luften av Lifeguard-004. Vid en misstänkt hålighet i isen där 
en dykinsats genomfördes av Kungsholmens dykare, kunde därefter konstateras utifrån vittnes uppgifter och 
avsyning från luften att samtliga nödställda är undsatta/av transporterade. I samråd med JRCCs 
räddningsledare och ledning 221-2080 på plats kunde beslut tas kl 15:24 om samtliga saknade och nödställda 
återfunnits. Efter avslutad räddningsinsats samlades enheter vid Fålhagen för en kortare återkoppling av 
händelsen, vad som inträffat samt skadeutfallet.  
 

5. Slutsats 

5.1 Slutsats och erfarenheter 
Samverkan är ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar 
på egen hand. Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete. För att 
samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn inför den uppgift enheterna ställs inför.  
Samverkan mellan olika yrkesprofessioner på en olycksplats är komplicerad. Mycket på grund av att 
förväntningarna inte alltid överensstämmer med förutsättningarna.  
Vid de allra flesta räddningsinsatser är förmågan att samverka och samordna resurser avgörande för 
slutresultatet. Det är därför viktigt att de olika aktörerna har kunskap om varandras ansvar, arbetssätt, 
resurser och förmågor. Vid drunkningstillbudet i Ekolsundsviken kan det konstateras att behovet av 
strategisk tänkande behövts gällande: vad har inträffat och vad kommer hända. Vid händelsen 
föreligger det ingen brist eller tveksamhet på att larma ett stort antal resurser till platsen. Några 
framgångsfaktorer som kan nämnas är den gemensamma beredskapen som finn tillgänglig vid 
händelser som denna. Även insatstiden av de luftburna enheterna som snabbt är på plats och kan 
lokalisera de nödställda.  Den sammanfattande slutsatsen och erfarenheten är att händelsen är 
mycket svår hanterlig på grund av att antalet nödställda ökar allt eftersom, samt att det är ett 
geografiskt stort område.  

 

6. Förbättringsförslag 
- Att tydliggöra sambandsplan vid större händelser, utbilda, öva i samverkan med övriga aktörer. 
- Att samverkan mellan ledningscentraler bör förbättras med inriktning på strategisk ledning.   
- Att snabbt upprätta ledningsplats skulle kunna tydliggöra operativ ledningsstruktur på skadeplats i 

samverkan mellan olika organisationer på olycksplatsen. 
- Att tydliggöra och fastställa räddningstjänsten förmågebeskrivning samt att ha regelbundna övningar 

utifrån framtagna rutinbeskrivningar. 
- Att fastställa samt revidera räddningstjänstens utbildning och övningsplan samt säkerställa att samtlig 

personal regelbundet genomför utbildning och övningar enligt plan. 
- Att förtydliga samt öva räddningstjänstens ledningsfunktioner. 
- Att säkerställa kunskapsnivå för att arbeta som ytbärgare. 
- Att säkerställa kunskapsnivå för räddningstjänstens befäl i riskbedömning vid sjö/is livräddning samt 

öva befälen i detta.  
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7. Underlag och information för utvärderingen 
Uppgifter och värdefull information för upprättande av denna rapport har inhämtats från interjuver 
med ett antal personer som var delaktiga i händelsen. Utredaren har med avseende till 
utvärderingsdirektiven valt ut vissa personer av totalt 65 st som mer eller mindre varit aktiva i 
händelsen. Tillvägagångssättet för intervjuerna har varit att deltagarna har redogjort för sin roll i 
händelsen, därefter har utredaren kompletterat med följdfrågor. Med utgångspunkt från interjuver 
och den dokumentation som varit tillgänglig har helhetsbilden klargjorts. Den dokumentation som 
varit tillgänglig och av stor betydelse för tidsangivelse är händelse logg från SOS-alarm, JRCC, och 
Ambulansverksamheten. Här ska tillägas att kontakten med Polismyndigheten och faktainsamling inte 
har tillfredsställts då det har varit svårigheter att få ta del av deras fullständiga händelselogg och ingen 
intervju har genomförts med personal från Polismyndigheten. Övrig dokumentation och information 
som varit tillgänglig och av betydelse: foto-dokumentation, Film/ljudupptagning, intervju med 
anhöriga/ vittnen. Platsbesök genomfördes för att visualisera händelseplatsen.   




