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1. UPPLYSNINGAR  

UTREDNING 

 Område Upplysning 
  Utredare, handläggare Mattias Sjöström 

  Kvalitetsgranskare Gert Heinsvig 

  Uppdragsgivare Räddningstjänsten Halmstad  

  Uppdrag Insatsutvärdering genom enkätundersökning 

  Datainsamling 2021-12-10 t.o.m. 2021-12-31 

  Utredningsarbete 2022-01-26 t.o.m. 2022-02-22 

  Kvalitetsgranskning Färdig slutrapport 2022-04-05 

 

HÄNDELSEN 

 Område Upplysning 
  Period 2021-11-29 t.o.m. 2021-12-02 

  Adress Halmstads kommun 

  Olyckstyp Vädervarning som följd av snöoväder och kraftig vind 

  Omfattning Systemledande stabsarbete 

   Stabsarbete lokal räddningstjänststab 

   Operativa förberedelser och genomförande 

 

 

2. 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 liksom erfarenheter 
kring räddningsinsatsen 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 i 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. 
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3. UPPDRAG OCH BEGRÄNSNINGAR 

Under inledningen av december 2021 drabbades västkusten av ett omfattande snöoväder i 

kombination med kraftiga vindar. Detta föranledde att SMHI gick ut med en så kallad röd varning, 

vilken strax innan aktuellt oväder ankom kusten övergick i orange varning. Då varningssystemet är 

nyligen implementerat i Sverige och att vi i Halmstads kommun samt på räddningstjänsten gick upp i 

stab och inledde ett omfattande förberedelsearbete, gör att det finns skäl att utvärdera hur 

förberedelsearbetet och genomförandet faktiskt fungerade. Att lära inför framtida större- och för 

samhället påfrestande händelser. 

Med utgångspunkt från LSO 3 kap 10§ skall utredningen omfatta uppstart- och genomförande inom 

nedanstående områden under de fyra dagarna 2021-11-29 t.o.m. 2021-12-02. 

 Stabsarbete- systemledning Halland 

 Stabsarbete- räddningstjänsten Halmstad 

 Operativt- förberedelser och genomförande 

Undersökningens fokus är att få en övergripande bild av hur vår personal uppfattade vårt arbete och 

vad vi kan göra bättre i framtiden. Utredningen avser inte att undersöka enskilda händelser under 

själva snöovädret. 

 

4. METOD- OCH PLAN 

UTREDNINGSMETOD 

Utredningen har genomförts såsom en enkätundersökning med kompletterande inspel och 

kommentarer från räddningstjänstens personal, vilka var verksamma inom något av utrednings 

områdena. 

Därefter har enkätsvaren analyserats och sammanställts av undertecknad i denna 

olycksutredningsrapport. 

UTREDNINGSPLAN 

Utredningsplanen byggde på att med så enkla och snabba medel som möjligt, fånga de mer 

övergripande och centrala lärdomarna. 

 Plan Uppgift Tidpunkt 
1.  Uppdrag  Beslut om olycksutredning 2021-12-02 

2.  Datainsamling  Enkätundersökning 2021-12-07 t.o.m. 2021-12-31 

3.  Analys  Enkätsvar 
 Övriga kompletterande svar 

2022-01-26 t.o.m. 2022-02-22 

4.  Kvalitetsgranskning  Rapport och avvikelseanalys 2022-02-22 t.o.m. 2022-03-11 

5.  Slutrapport  Olycksutredningsrapport 2022-03-11 t.o.m. 2022-04-05 
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5. SAMMANFATTNING 

ÖVERGRIPANDE HÄNDELSEN 

2021-11-29, under dagen diskuteras den röda vädervarning som SMHI har gått ut med. Den gäller kraftigt snöfall 

i kombination med kraftiga vindar med start 2021-12-01. Räddningschefen beslutar om att förbereda för 

stabsarbete och en stabschef utses.  

2021-11-29 kallar stabschef till ett uppstartsmöte, stabsorientering 1. Förutom stabschef och räddningschef 

deltog 7 stabspersonal samt tjänstgörande IL och IB. Här diskuteras vädervarningen, eventuella behov och ett 

grovt upplägg inför en mer formell start under morgondagen. 

2021-11-30 startar stabsarbetet mer aktivt upp, genom en stabsorientering på morgonen kl. 08.30. Aktuell 

väderprognos liksom lägesbilden i vår egen verksamhet genomgicks. Vädervarningen övergår från röd till orange 

varning. Förutom vår stab har det även startats upp en systemledande stab för räddningstjänsterna i Halland i 

HILL. Parallellt har även kommunledningsförvaltningen startat upp sin stab här på BAS. 

2021-12-01, fortfarande gäller vädervarning orange i form av kraftigt snöfall i kombination med kraftig vind för 

både 2021-12-01 och 2021-12-02. Stabsarbetet fortskrider i Ordersalen jämte systemledande stab i Hill och 

kommunledningens stab i lokal Odell. Mycket kraft läggs på att bistå hemvårdsförvaltningen i kommunen med 

terränggående fordonsresurser, vilka avropas från Försvarsmakten via kommunledningsförvaltningen och 

länsstyrelsen. I övrigt genomförs förberedelser i egen organisation i syfte att kunna hantera en stor mängd 

händelser samtidigt. Från stabens sida går även information ut till samtliga medarbetare om vad som görs och 

vad som gäller kring ersättning 

med mera. 

Ute i organisationen pågår mer 

handgripligt förberedelser i form 

av snökedjor till fordon, 

övernattningskitt till samtliga 

våra kransstationer, säkra upp 

för matleveranser till vår 

personal osv.  

Framåt eftermiddagen då 

ovädret på allvar drar in beslutas 

om att flytta in två av våra 

deltidsstationers personal till 

respektive deltidsstation. 

Förutom att vi med 

terrängfordon bistod 

hemvården vid samtliga platser 

där vi placerat ut Försvarsmaktens 

terrängfordon bistod vi även med terrängfordon från BAS i ärende söder om Halmstad. För den mest intensiva 

perioden 2021-12-01 kl. 15.00 till och med 2021-12-02 kl. 10.00 noteras 15 larm- händelser till 

räddningstjänsten, ej inräknat de hemtjänstärenden som Försvarsmaktens terrängfordon hanterade. 

2021-12-02 kl. 11.45 genomfördes den sista stabsorienteringen nr 10 och därefter avslutades stabsarbetet.  
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ÖVERGRIPANDE LÄRDOM 

Den samlade bedömningen ger att vi genomfört arbetet kopplat till snöovädret på ett bra sätt. En klar majoritet 

av vår personal som var inblandade i händelsen anser att förberedelser, genomförande och 

avtrappning/avslutning genomförts på ett bra sätt. Att den absoluta majoriteten av vår personal också ansett att 

det fungerat bra i kombination med ordinarie arbetsuppgifter. Endast en av fyra svarande har fört fram 

synpunkter på sådant som vi borde sluta med samtidigt som över 50% av svarande fört fram synpunkter på 

sådant som vi skall fortsätta att göra. Upptill detta fördes det fram ytterligare en hel del lärdomar som berör 

områden som vi skall börja göra eller göra bättre. 

 

PRIORITERADE ERFARENHETER- LÄRDOMAR 

Under utredningens gång har 49 intressanta lärdomar noterats. Dessa finns i sin helhet redovisade i bifogad 

avvikelseanalys. Nedan följder de prioriterade lärdomar som noterats. För mer detaljerad information kring 

dessa prioriterade lärdomar, se kapitel 13 sid 28.  

 Erfarenhet- lärdom Avvikelseanalys 

1)  Daglig omvärldsbevakning  Av 1 

2)  Initialt larmflöde från länsstyrelsen till förvaltningschef Av 2 

3)  Kriterier för uppskalning av systemledning Av 3 

4)  Polisens bristande förmåga, påverkar räddningstjänstens beredskap Av 5 

5)  Tidig uppstart av stab- och förberedelsearbetet är fördelaktigt Av 9 

6)  Stabslokal Ordersalen- enkelhet i att ställa i ordning Av 13 

7)  Enkel och användarvänlig teknisk utrustning Av 14 

8)  Stabsrutiner och mallar behöver utvecklas Av 17 

9)  Funktionstelefoner behöver införskaffas Av 19 

10)  Kartpositioner och statuslogg tillgänglig i stabslokal Av 24 

11)  Bakgrundsbuller i stabslokal Odell måste åtgärdas Av 28 

12)  Tidig information om ersättning och tidrapportering viktig Av 32 

13)  Hemställan om bandvagnar via länsstyrelsen måste förbättras Av 33 

14)  Information till egen organisation viktigt Av 38 

15)  Serviceperson för ärenden viktigt Av 42 

16)  Förstärkningsutrustning vid t.ex. snöoväder Av 45 
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6. FAKTABAKGRUND 

RÄDDNINGSSAMVERKAN HALLAND (RÄDDSAM HALLAND) 

Räddningstjänsterna i Halland samverkar inom ramen för 

RäddSam Halland. Samverkan sker på olika nivåer och operativt 

finns en gemensam systemledande central med inre befäl i 

Halmstad, Hallands integrerade larm och ledningscentral HILL. 

Systemet hanterar Halland utom Kungsbacka, vilka tillhör 

Räddningstjänsten Storgöteborg. Båstads kommun i Skåne har 

valt att tillhöra Hallands ledningscentral HILL. Således hanterar 

HILL sammanlagt sex kommuners räddningstjänster tillika fem 

organisationer. Systemet omfattar drygt 20 olika brandstationer 

med omkring 116 personal i jour eller beredskap dygnet runt, 

året runt. I systemet finns tre befälsfunktioner i form av inre 

befäl, IC norr och BI syd, vilka även kan agera som 

systemledningschef i händelse av att systemet blir särskilt 

belastat, tex går upp i stab. 

1. Räddningstjänsten Väst (Falkenberg, Varberg) 

2. Räddningstjänsten Hylte 

3. Räddningstjänsten Halmstad 

4. Räddningstjänsten Laholm 

5. Räddningstjänsten Båstad 

 

HALMSTADS KOMMUN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Halmstads kommun är tillika residensstad i Halland. 

Kommunen har drygt 104 000 invånare och en areal 

av 1 699 km². Därav land 1 013 km² och vatten 685 

km². Ca 70% av befolkningen bor i centrala Halmstad 

och ca 30% i kransorterna runt om centralorten. 

Kommunen har en befolkningstäthet motsvarande 

103 invånare per km², vilket kan jämföras med 

Stockholms kommun 5 220 invånare per km² eller 

Umeå kommun med 56 invånare per km². 

Inom kommunen finns räddningstjänsten med sina 

fem olika brandstationer. En station med 

heltidspersonal och deltidspersonal följt av fyra 

stationer med deltidspersonal. Omkring 30 personal i 

jour eller beredskap dygnet runt, året runt. I 

kommunen finns på respektive station en 

styrkeledare och i kommunen ett jourbefäl i form av 

insatsledare. 

 

 

Bild 3 

Bild 4 
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NYTT SYSTEM FÖR VÄDE RVARNING FRÅN SMHI  

Under 2021 har SMHI implementerat ett nytt vädervarningssystem vilket har benämningarna gul varning, orange 

varning och röd varning och där röd varning är det allvarligaste. Dessa varningar ersätter tidigare klass 1, 2 

respektive 3. 

I det nya systemet kommer varningar utföras när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i 

samhället. Det nya systemet kommer också vara mer regionalt anpassat och inte ge samma varning för tex 

samma mängd snö. T.ex. är det sannolikt allvarligare med 20 cm snö i södra Sverige än i norra Sverige, vilket 

tidigare varningssystem inte tog hänsyn till. 

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att 

följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas.  

 

Utdrag ur SMHI:s hemsida 

 

GUL VARNING 

Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten 

Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten 
samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. 
Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda 
fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt 
känsliga kan också drabbas allvarligt.  

Vad ska allmänheten göra? 

Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande 
åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp. 

Vad skall offentlig verksamhet göra? 

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende 
förväntad väderutveckling. 

Utdrag ur SMHI:s hemsida 
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ORANGE VARNING 

Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten 

Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten 
samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. 
Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda 
fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt 
känsliga kan också drabbas mycket allvarligt. 

Vad ska allmänheten göra?  

Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt 
uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom. 

Vad skall offentlig verksamhet göra? 

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför 
kommande väderutveckling. 

Utdrag ur SMHI:s hemsida 

 

RÖD VARNING 

Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten 

Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för 
allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i 
samhällsfunktioner är förväntade. 

Vad ska allmänheten göra?  

Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta 
förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom. 

Vad skall offentlig verksamhet göra? 

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför 
kommande väderutveckling. 

Utdrag ur SMHI:s hemsida 

 

Reflektioner  Vår verksamhet Information ut 

Gul varning Vi bör anpassa vår verksamhet  

Orange varning Vi bör överväga höjning av vår beredskap 
och vidta förebyggande åtgärder 

Ombesörja så att allmänheten nås av 
information om våra åtgärder 

Röd varning Vi bör anpassa vår verksamhet för att 
möta aktuella konsekvenser 

Ombesörja så att allmänheten nås av 
våra åtgärder 
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7. HÄNDELSE- FÖRBEREDELSER OCH GENOMFÖRANDE 

VÄDERVARNING 

2021-11-29, under dagen diskuteras den röda vädervarning som SMHI har gått ut med. Den gäller kraftigt snöfall 

i kombination med kraftiga vindar med start 2021-12-01. Räddningschefen beslutar om att förbereda för 

stabsarbete och en stabschef utses.  

UPPSTART 

2021-11-29 kallar stabschef till ett uppstartsmöte, 

stabsorientering 1. Förutom stabschef och 

räddningschef deltog 7 stabspersonal samt 

tjänstgörande IL och IB. Här diskuteras 

vädervarningen, eventuella behov och ett grovt 

upplägg inför en mer formell start under 

morgondagen. Nedanstående funktioner 

tillsattes och en stabsarbetsplan tillskapades. 

R1- personal 

R2- underrättelse 

R3- insatsledning 

R4- logistik och drift 

R5- planering samverkan 

R6- Analys 

R7- information och dokumentation tillsattes. 
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2021-11-30 startar stabsarbetet mer aktivt upp, genom en stabsorientering på morgonen kl. 08.30. Aktuell 

väderprognos liksom lägesbilden i vår egen verksamhet genomgås. Räddningschefens beslut i stort (BIS) 

kommuniceras med stabsmedlemmarna. Under stabsorienteringen arbetas ytterligare förslag till åtgärder fram. 

Förslagen prioriteras och fördelas på de olika funktionerna i staben. 

 

 

 

 

 

Under dagen 2021-11-30 genomförs totalt 3 

stabsorienteringar och vädervarningen övergår från röd till orange varning. Förutom vår stab har det även 

startats upp en systemledande stab för räddningstjänsterna i Halland i HILL. Parallellt har även 

kommunledningsförvaltningen startat upp sin stab här på BAS. 
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GENOMFÖRANDE 

2021-12-01 är dagen då ovädret skall dra in framåt eftermiddagen. Fortfarande gäller vädervarning orange i form 

av kraftigt snöfall i kombination med kraftig vind för både 2021-12-01 och 2021-12-02. Stabsarbetet fortskrider i 

Ordersalen jämte systemledande stab i Hill och kommunledningens stab i lokal Odell. Ett nytt beslut i stort (BIS) 

tas fram med anledning av förändrad väderprognos från röd till orange. Mycket kraft läggs på att bistå 

hemvårdsförvaltningen i kommunen med terränggående fordonsresurser samt förberedelser i egen organisation 

i syfte att kunna hantera en stor mängd händelser samtidigt. Från stabens sida går även information ut till 

samtliga medarbetare om vad som görs och vad som gäller kring ersättning med mera. 

 

 

 

 

Ute i organisationen pågår mer handgripligt 

förberedelser i form av snökedjor till fordon, 

övernattningskitt till samtliga våra kransstationer, 

säkra upp för matleveranser till vår personal osv. 

Under eftermiddagen utstationeras två 

terrängfordon från Försvarsmakten vid våra 

kransstationer i Oskarström respektive 

Simlångsdalen. Senare kompletteras detta med ytterligare ett terrängfordon, vilket stationeras vid stationen i 

Harplinge. När väl ovädret på allvar drar in beslutas om att flytta in två av våra deltidsstationers personal till 

respektive kransstation. Förutom att vi med terrängfordon bistod hemvården vid samtliga platser där vi placerat 

ut Försvarsmaktens terrängfordon bistod vi även med terrängfordon från BAS i ärende söder om Halmstad. 

Utöver att bistå hemvården inkom under den mest intensiva perioden av ovädret mellan 2021-12-01 kl. 15.00 

och 2021-12-02 kl. 10.00 noteras 15 larm- händelser till räddningstjänsten, ej inräknat de hemtjänstärenden som 

Försvarsmaktens terrängfordon hanterade. Nio trafikolyckor, fyra automatlarm, ett hisstopp, en bilbrand. 

2021-12-02 kl. 11.45 genomfördes den sista stabsorienteringen nr 10 och därefter avslutades stabsarbetet. I 

samband med detta fångades de mer snabba och övergripande lärdomarna och stabschefen lovade att 

återkomma med någon form av uppföljning av stabs- förberedelse och genomförandet av händelsen i sin helhet. 
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8. ENKÄTUNDERSÖKNING SNÖOVÄDER 

ÖVERGRIPANDE ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

2021-12-10 möjliggjordes för de som varit involverade i händelsen att svara på en enkätundersökning. Enkäten 

hade 10 frågor vilka rörde uppstarts- genomförande och avslutning av stabsarbetet i sin helhet. Enkäten 

tillsändes 68 av våra medarbetare vilka var involverade i händelsen på något sätt. 39 av dessa 68 svarade på 

enkäten. Dessa 39 la i snitt drygt 5 minuter för att svara på enkäten. Huvuddelen av svaren inkom inom en vecka. 

Aktat att enkäten tillsändes samtliga som på något sätt varit inblandad i arbetet, antingen genom stabsarbete, 

förberedelsearbete eller rent operativ jour eller beredskap bedöms en svarsfrekvens på 57% som relativt bra. 

DIN ROLL 

Störst svarsfrekvens hade vi inom gruppen operativ heltidspersonal följt av operativ deltidspersonal. Dock var 

antalet personer som innehade stabsfunktion avsevärt färre till antal och bedömningen är att huvuddelen av de 

som verkade som stabspersonal också svarat på enkäten.  

 



 

16 

 

FÖRBEREDELSEARBETET 

Omkring 75% av enkätsvaren ger en bild av att förberedelsearbete fungerade bra. Endast en person har angett 

att det fungerade dåligt. 

 

HUR PÅVERKADE FÖRBEREDELSEARBETET ORDINARIE ARBETE 

Omkring 56% av enkätsvaren ger en bild av att förberedelsearbetet i kombination med ens ordinarie arbete 

fungerade bra. Resterande ansåg att det fungerade. 
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GENOMFÖRANDEFASEN 

Omkring 74% av enkätsvaren ger en bild av att genomförandefasen fungerade bra. Endast en person har angett 

att det fungerade dåligt. 

 

AVTRAPPNING OCH AVSLUTNING 

Omkring 61% av enkätsvaren ger en bild av att avtrappning och avslutning fungerade. Endast en person har 

angett att det inte fungerade. 
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INFORMATIONEN 

Omkring 63% av enkätsvaren ger en bild av att informationen fungerade inom vår organisation. 10% av de 

svarande har angett att det fungerade dåligt. 

 

VAD SKALL VI SLUTA ATT GÖRA? 

Omkring 25% av enkätsvaren ger en lärdom i vad vi skall sluta att göra. Dessa svar återfinns i den bifogade 

avvikelseanalysen. 

 

VAD SKALL VI FORTSÄTTA ATT GÖRA? 

Omkring 54% av enkätsvaren ger en lärdom i vad vi skall fortsätta att göra. Dessa svar återfinns i den bifogade 

avvikelseanalysen. 
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VAD SKALL VI BÖRJA ATT GÖRA? 

Omkring 51% av enkätsvaren ger en lärdom i vad vi skall börja att göra. Dessa svar återfinns i den bifogade 

avvikelseanalysen. 

 

ANNAT ÖVRIGT ATT LÄRA? 

Omkring 51% av enkätsvaren ger en lärdom i annat övrigt att lära. Dessa svar återfinns i den bifogade 

avvikelseanalysen. 

 

 

SAMMANFATTNING ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Den samlade bedömningen ger att vi genomfört arbetet kopplat till snöovädret på ett bra sätt. En klar majoritet 

anser att förberedelser, genomförande och avtrappning/avslutning genomförts på ett bra sätt. Att den absoluta 

majoriteten också ansett att det fungerat bra i kombination med ordinarie arbetsuppgifter. Endast en av fyra 

svarande har fört fram synpunkter på sådant som vi borde sluta med samtidigt som över 50% av svarande fört 

fram synpunkter på sådant som vi skall fortsätta att göra. Upptill detta fördes det fram ytterligare en hel del 

lärdomar som berör områden som vi skall börja göra eller göra bättre. 
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9. SNABBA LÄRDOMAR, SNÖOVÄDER 

STAB RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Vid den sista stabsorienteringen genomfördes en för stabspersonalen gemensam uppföljning. Syftet var att fånga 

de lärdomar som vi direkt kunde notera efter genomfört stabsarbete. 

Övergripande 

1. Värdet av att våga starta upp stabsarbetet tidigt 

2. Värdet av att våga vara proaktiva 

3. Värdet av att personal arbetar i positiv anda och med ett lösningsorienterat fokus 

Administration, dokumentation 

4. Vi behöver förnya våra stabsrutiner 

5. Vi behöver förnya loggar för stab, funktioner, personalbemanning mm 

6. Vi behöver i förväg tydliggöra vad som gäller rörande arbetstid och ersättning  

Teknik, lokal 

7. Enkelhet, användarvänlighet ska vara vägledande 

8. Fler skärmar för såväl bordsarbete som för projicering på vägg måste tillskapas 

9. Funktionstelefoner måste tillskapas 

10. Lokalen måste vara ommöbleringsbar utan att kablar och sladdar hindrar 

11. Intilliggande lokal ”Carell” bör möjliggöras för tex stabschef. 

12. I stabslokal ”Odell” måste buller/oljud i bakgrunden åtgärdas 

Samverkan 

13. Strul och onödig tidspillan vid kontakter med länsstyrelsen rörande bandvagnar från Försvarsmakten. 

14. Utveckla samverkan med hemvården inför liknande händelser, särskilt beakta agerande i Simlångsdalen. 

15. Initialt larmflöde från länsstyrelsen till förvaltningschef bör ses över, tex om f-chef har ersättare 

16. Uppstart av stab, påverkar dagligt arbete. Hur lösa dubbelarbete i uppstartsfas. 

 

STAB SYSTEMLEDNING 

Det som tydligast framkommit som följd av snövädret från den systemledande stab var problematiken kring 

polisens (RSG:s) prioritering av trafikolyckor. Detta fick till följd att räddningstjänstens styrkor låstes upp onödigt 

länge på ett antal olycksplatser. Kort och gott polisen kom inte eller kom väldigt sent till olycksplats. Här måste 

de olika aktörernas roll klarläggas och genom samverkan hitta bättre former inför framtiden. 

Konsekvenser av att polis uteblir eller kommer sent till olycksplats 

1. Låser upp räddningstjänstens resurser i onödan (ökad kostnad, försämrad beredskap) 

2. Ökade risker för egen personal som tvingas vara kvar på olycksplats i väntan på polis 

3. Ökade risker för sekundärolyckor, såväl på aktuell väg som på omledningsvägar 

4. Ökad irritation hos väntande aktörer på olycksplats liksom bilister i stort 

5. Ökade samhällskostnader som följd av stillastående trafik på viktiga vägar, tex E6. 
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10. TIDIGARE OLYCKSUTREDNINGAR 

STORMEN BERIT 

Efter stormen Berit som inträffade 2011-11-27 dvs nästan på 
dagen 10 år före denna rapports händelse rörande snöoväder 
genomfördes en olycksutredning. Utredningens fokus låg på just 
stabsarbetet rörande en insatsledande stab. Olycksutredningen 
lyfter fram hela 83 punkter varav 35 avsåg något som var positivt 
och fungerade bra och resterande 48 områden med 
förbättringspotential på något sätt. Utav dessa 48 syntes 33 vara 
något mer prioriterade att arbeta vidare med.  

Kommentar/reflektion Stormen Berit:  

Olycksutredningen lyfter fram värdet av att starta upp stabsarbete 
i rimlig tid. Värdet av att stabspersonal har en bra och gemensam 
utbildning. Problematiken kring teknikutformning i stabslokalen, 
osäkerhet kring det gemensamma lägesuppföljningssystem WIS, 
digitala stöd i olika form måste vara enkla och användarvänliga, 
dokumentationsproblematik samt påverkan på daglig verksamhet 
tex receptionen. Det lärdomar som har störst bäring på denna 
utredning är utplockade och återfinns i avvikelseutredningen. 

 

 

MASSKROCKEN PÅ TRANARPSBRON 

Under 2013 genomfördes en olycksutredning som följd av den omfattande masskrocken på Tranarpsbron, E4 i 
nordvästra Skåne. Utredningens fokus låg på samverkan mellan myndigheter på skadeplats samt den annorlunda 
skadeplatsen följt av Rakel och de drabbades upplevelser. Olycksutredningen har flertalet områden som har 
tydlig beröring på samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. 

Kommentar/reflektion Masskrocken på Tranarpsbron:  

Olycksutredningen lyfter fram värdet av regelbundna ledningsmöten, tydlighet i organisation och övergripande 
riskbedömning. Även områden som värdet av sambandsplan, lägesrapportering och aktiv informationsspridning. 
Det lärdomar som har störst bäring på denna utredning är utplockade och återfinns i avvikelseutredningen. 

 

 

SYSTEMLEDNING HALLAND 

Under 2017 genomfördes en olycksutredning som följd av två större bränder som inträffat i Falkenbergs 
kommun under kort tid. Utredningens fokus låg på systemledning och vikten av tidig förstärkning av ledningsstöd 
till plats. Detta kan i stort likställas med värdet av att tidigt larma ut stabspersonal för en händelse eller situation 
som kan innebära flera samtidigt pågående händelser. 

Kommentar/reflektion systemledning Halland:  

Olycksutredningen pekar på det stora värdet av att våga vara proaktiv och därmed också våga starta upp stab- 
och förberedelsearbetet tidigt. Värdet av tydlig kommunikation av lägesbild. Det lärdomar som har störst bäring 
på denna utredning är utplockade och återfinns i avvikelseutredningen. 
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DYNAMISK RESURSHANTERING (DRH) UPPFÖLJNING 

Under 2017 genomfördes en uppföljning, utvärdering efter implementering av DRH i Halmstads kommun. 
Utredningens fokus låg på hur väl systemet mötte våra behov, såväl vid utlarmning, insatsledning som 
systemledning. Samtliga dessa områden är högintressanta i samband med stabsarbete för en större eller flera 
samtidigt pågående händelser. 

Kommentar/reflektion på DRH:  

Olycksutredningen pekar på problematiken att DRH inte kan ta dagliga hänsyn vid utlarmning, tex väderlek, 
väglag, trafiksituation, särskild oro eller pågående stabsarbete. Risken för sammanblandning och oklarheter i 
vem, vilka resurser som larmas och därmed misstag är påtaglig. Det lärdomar som har störst bäring på denna 
utredning är utplockade och återfinns i avvikelseutredningen. 

 

 

SKOGSBRAND ÅBUAMOSSEN, HÄSTVEDA 

Under 2019 genomfördes en insatsutredning som följd av den stora 
skogsbranden utanför Hästveda i Hässleholms kommun. 
Utredningens fokus låg på bland annat stab- och ledningsfrågor 
samt resursfördelning. Dessa områden är i flera stycken likartade 
med ett stabsarbete för annan enskilt stor händelse eller flera 
samtidigt pågående händelser. 

Kommentar/reflektion Skogsbrand Hästveda:  

Olycksutredningen pekar på värdet av att ha en systemledning som 
är regional och också kan ta de hänsyn som tex en lokal eller 
regional påfrestning på samhället kräver. Den visar också på värdet 
av att omvärldsbevaka för lokal och regional påverkan samt tidigt 
sätta en händelse i en kontext och utifrån detta våga vara proaktiv, 
tidigt larma tillräckligt med ledningsresurser etc. Det lärdomar som 
har störst bäring på denna utredning är utplockade och återfinns i 
avvikelseutredningen. 
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11. AVVIKELSEANALYS 

KATEGORISERING OCH VÄRDERING 

Utifrån de intressanta områden, reflektioner som fångats i enkätundersökningen, snabba lärdomar från 

stabsarbetet tillsammans med några mer centrala lärdomar sedan tidigare genomförda olycksutredningar har en 

avvikelseanalys skapats. Sammantaget finns 49 punkter noterade varav 8 berör systemledning, 36 

räddningstjänstens stab och 5 operativ verksamhet. 16 av lärdomarna bedöms vara prioriterade nödvändigt följt 

av 27 angeläget och 6 önskvärt. 

Utifrån enkätundersökningen kan vi övergripande notera att såväl förberedelsearbetet, genomförandet och 

avtrappning/avslutning genomförts och upplevts på ett bra sätt av vår egen personal. I avvikelseutredningen 

samlas sådant som sticker ut lite mer och som vi redan gör och skall fortsätta göra jämte nya saker som vi skall 

börja göra. Lärdomarna är kategoriserade utefter systemledning, insatsledning och operativ verksamhet. De är 

sedan prioriterade utefter nödvändigt, angeläget och önskvärt. 
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Bilaga 1, Avvikelseanalys, snöoväder december 2021. 
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12. DISSKUSSION 

STAB- SYSTEMLEDNING 

Det är viktigt att notera att denna händelse bedöms i stort hanterats på ett bra sätt. Såväl utifrån resultatet men 

också hur vår egen personal upplevde händelsen. En klar majoritet anser att förberedelser, genomförande och 

avtrappning/avslutning genomförts på ett bra sätt.  

En förutsättning för att snabbt starta upp ett stabsarbete utgörs av en kontinuerlig och systematisk 

omvärldsbevakning. Detta i kombination med att våga starta upp och vara proaktiva syns särskilt värdefullt. 

Detta är en uppgift som skulle kunna ligga på en systemledningsfunktion förutsatt att den har möjligheten att 

bevaka just det lokala och regionala perspektivet, tex om något händer i omvärlden som kan komma att påverka 

just vår kommun eller region. Om systemet blir allt för stort, finns en uppenbar risk att det lokala och regionala 

perspektivet inte beaktas tillräckligt väl. Aktat att vädervarningssystemet har en regional koppling med Halland 

är det ju rimligt att motsvarande omvärldsbevakningsfunktion också bevakar ungefär samma område. 

Systemledning HILL har ju lägeskoll på såväl de ärenden som kommer in via 112 inom länet och skulle därför vara 

en bra funktion att även bevaka omvärlden för motsvarande geografiska område. 

I de fall larmflödet om tex oväder inkommer via Länsstyrelsen till förvaltningschef, är det av stor vikt att detta 

fungerar även då ordinarie förvaltningschef är borta och ersatt med en tillförordnad, tex under semestertider 

eller liknande. Detta bör kunna tillskapas genom att funktionsmejl i högre grad nyttjas än personliga 

mejladresser.  

I Hill finns redan idag fördefinierade lägen då inre befäl skall larma systemledningschef. Tex när ett visst antal 

styrkor är insatta alternativt en viss mängd personal. Det har under utredningens gång noterats att dessa 

kriterier behöver tydliggöras för de som verkar inom systemledningsfunktionerna, tex inre befäl. 

Ett återkommande problem under 

detta snöoväder var polisens 

regionala ledningscentrals (RLC) 

förmåga att hantera och prioritera 

ärenden. Vid flera tillfällen kunde 

polisen inte komma ut eller kom ut 

väldigt sent till tex en 

trafikolycksplats. Detta fick 

följdverkningar för 

systemledningsfunktionen, då 

räddningsresurser låstes upp i 

onödan och därmed påverkade 

räddningstjänstens beredskap i 

övrigt. Samtidigt som en olycksplats 

inte kunde röjas upp och bärgare 

beställas fanns en ökad risk för 

sekundärolyckor. 
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STAB- RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Det är viktigt att notera att denna händelse bedöms i stort hanterats på ett bra sätt. Såväl utifrån resultatet men 

också hur vår egen personal upplevde händelsen. En klar majoritet anser att förberedelser, genomförande och 

avtrappning/avslutning genomförts på ett bra sätt.  

Att starta upp Stabsarbetet tidigt är en framgångsfaktor. Att starta upp snabbt förutsätter att lokal och teknik är i 

förväg anpassat för just snabb uppstart av stabsarbete. Det kräver att all teknik och utrustning enkelt går att 

använda och också är tydligt användarvänlig. I annat fall riskerar stabspersonalen fastna i tekniska problem och 

därmed tappa fokus på det som är det verkliga problemet, tex snöoväder. 

Under stabsarbetet noterades även att vi har ett behov av att utveckla och förnya våra rutiner, mallar, loggar och 

dokumentationsmöjligheter. Även att telefonsystemet behöver utvecklas i riktning mot funktionstelefoner som 

kan följa respektive funktion under stabsarbetes gång. 

En förutsättning för ett effektivt och 

bra stabsarbete är också lägesbilden 

i form av att veta var våra enheter 

faktiskt är. Möjligheten till att 

kontinuerligt projicera våra enheters 

geografiska position och status är 

helt avgörande för ett effektivt 

stabsarbete. Tillgång till resquemapp 

och digital status i stabslokalen är 

därför mycket viktigt. 

Under aktuellt stabsarbete gjordes 

försök att vara proaktiva och agera i 

god tid i syfte att skapa möjlighet för 

de faktiska resurserna att komma på 

plats innan ovädret var över oss. De 

diskussioner som fördes med 

Länsstyrelsen kring avrop av terränggående fordon både fördröjde och upptog onödigt mycket energi och fick till 

följd att resurserna faktiskt fick stressa för att komma på plats i slutänden. Särskilt anmärkningsvärt är att det 

endast var Halmstads kommun som gjorde avrop efter förfrågan och att Försvarsmakten hade ställt 

terrängfordon tillgängliga. Ändå skulle dessa enligt länsstyrelsen finnas tillgängliga för övriga kommuner senare. I 

praktiken hade ett sådant förfaringssätt inneburit att vi inte haft något behov alls, för när dessa resurser i så fall 

skulle komma på plats var den akuta händelsen sannolikt överspelad. Detta löste sig emellertid, men 

förhoppningen är att vi aldrig skall behöva hamna i ett sådant läge vid nästkommande avrop av stöd från staten. 

En viktig del i stabsarbetet är att informera egen personal om vilka åtgärder som vidtas och vad respektive 

station eller funktion har för roll i helheten. Detta skapar ett mervärde och underlättar förståelsen för helheten i 

stabsarbetet och vad som faktiskt är prioriterat. I aktuellt fall var det att säkerställa egen beredskap samt bistå 

hemvårdsförvaltningen i händelse av problem. 

Kommunledningsförvaltningen genomförde sitt stabsarbete i lokal Odell, vilken skall vara utformad för 

stabsarbete. Under stabsarbetet noterades ett mycket störande bakgrundsljud i denna lokal. Skall stabsarbete 

kunna ske effektivt under en längre period är det inte förenligt med ett oljud motsvarande det som fanns. En 

undersökning om vad som orsakar bullret och en åtgärd är viktig för framtiden. 
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OPERATIVT FÖRBEREDELSE OCH 

GENOMFÖRANDE 

Det är viktigt att notera att denna 

händelse bedöms i stort hanterats på 

ett bra sätt. Såväl utifrån resultatet 

men också hur vår egen personal 

upplevde händelsen. En klar 

majoritet anser att förberedelser, 

genomförande och 

avtrappning/avslutning genomförts 

på ett bra sätt.  

I övrigt noterar vi att det finns ett 

stort värde i att tidigt vara tydliga 

med vad som gäller kring 

tidrapportering, lön och ersättningar. 

Detta är något som vi sannolikt skulle 

kunna genomföra i förväg i syfte att 

klarlägga vad som gäller för framtida 

stabsarbete oberoende av vad 

grundorsaken är, snöoväder, stor 

brand eller storm osv. 

Att få ihop logistik, transport av 

utrustning, hämta mat osv kräver 

någon form av servicefunktion. Detta 

bör vi beakta inför framtiden. Dvs 

parallellt med övriga 

resursförstärkningar också säkerställa 

denna typ av funktion.  

Under ovädret valdes att placera viss 

specialutrustning invid fordonen i 

vagnhallen. På så sätt säkerställdes att 

utrustningen faktiskt fanns, fungerade och dessutom var direkt tillgänglig för lastning vid larm. Detta 

förfaringssätt borde kunna vara applicerbart även på andra typer av händelser, tex inför stormar och orkaner, 

inför väntade höga flöden osv. Detta i sin tur möjliggör för personal att faktiskt ta i prylarna innan de skall 

användas. Dvs verkligen titta på tex snökedjor och hur de i så fall skall läggas på våra fordon. Och kanske i vissa 

fall faktiskt också läggas på i förväg.  
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13.LÄRDOMAR, FÖRSLAG 

PRIORITERADE FÖRSLAG FRÅN AVVIKELSEANALYS 

Nedan lyfts de 16 mer övergripande lärdomarna fram och som prioriterats som nödvändiga. För att ta del av 

resterande förslag och lärdomar hänvisas till bilaga 1, Avvikelseanalys, snöoväder december 2021. 

 Erfarenhet- lärdom Mottagare 

1) Av 
1 

Daglig omvärldsbevakning  

Säkerställ en systematik för kontinuerlig omvärldsbevakning av händelser som 
kan påverka vår verksamhet.  

HILL 

2) Av 
2 

Initialt larmflöde från länsstyrelsen till förvaltningschef 

Säkerställ att viktig information från länsstyrelsen når tjänstgörande 
förvaltningschef/räddningschef 

HILL 

Räddning 

Rch 

3) Av 
3 

Kriterier för uppskalning av systemledning 

Det finns kriterier om hur många styrkor eller personal som skall vara insatta, 
men dessa behöver förtydligas 

HILL 

4) Av 
5 

Polisens bristande förmåga, påverkar räddningstjänstens beredskap 

Det noteras att då ett större antal trafikolyckor inträffar samtidigt brister 
polisens förmåga att hantera dem. I flera fall kom de inte ut eller kom väldigt 
sent till plats. Detta låste upp räddningstjänstens styrkor i onödan och 
påverkade därmed räddningstjänstens beredskap för nya olyckor. Till detta skall 
läggas den ökade risk för sekundärolyckor som uppstår samt de ökade 
samhällskostnader som följer på att en större transportled begränsas under 
onödigt lång tid, tex motorväg E6 genom Halland. 

HILL 

Räddning 

Rch 

5) Av 
9 

Tidig uppstart av stab- och förberedelsearbetet är fördelaktigt 

Säkerställ en systematik för att snabbt gå upp i stab då omvärldsbevakningen 
påkallar. Tidig uppstart är av mycket stort värde. 

HILL 

Räddning 

6) Av 
13 

Stabslokal Ordersalen- enkelhet i att ställa i ordning 

Säkerställ att lokalen snabbt och enkelt går att ställa om till en stabslokal 

Räddning 

7) Av 
14 

Enkel och användarvänlig teknisk utrustning 

Samtlig teknisk utrustning såsom datorer, projektorer, bildskärmar, telefoner 
skall vara enkla och användarvänliga. 

Räddning 

8) Av 
17 

Stabsrutiner och mallar behöver utvecklas 

Det finns ett behov av förnyelse, utveckling och samordning av rutiner och 
mallar. Samordning med Halmstads kommun är viktigt. 

Räddning 

9) Av 
19 

Funktionstelefoner behöver införskaffas 

Införskaffa och driftsätt funktionstelefoner för stabspersonal 

Räddning 

10) Av 
24 

Kartpositioner och statuslogg tillgänglig i stabslokal 

Säkerställ att resquemapp och statussignalering finns möjlig på storbild i 
stabslokalen. 

Räddning 

11) Av 
28 

Bakgrundsbuller i stabslokal Odell måste åtgärdas 

Undersök och åtgärda det bakgrundsbuller som finns i stabslokal Odell 

Räddning 

12) Av 
32 

Tidig information om ersättning och tidrapportering viktig Personal 
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Informera i förväg alternativt tidigt om vilken ersättning och hur tidrapportering 
skall ske vid större händelser tex snöoväder. 

 

Räddning 

13) Av 
33 

Hemställan om bandvagnar via länsstyrelsen måste förbättras 

Säkerställ framtida möjligheter att göra hemställan från Försvarsmakten via 
länsstyrelsen utan onödig tidsspillan. 

Räddning 

Rch 

 

14) Av 
38 

Information till egen organisation viktigt 

Informera stabspersonal om värdet av att ge en bred och övergripande lägesbild 
till samtliga medarbetare i vår organisation 

Räddning 

15) Av 
42 

Serviceperson för ärenden viktigt 

Säkerställ möjligheten att tidigt komplettera stationsfunktionen med ytterligare 
en servicefunktion lämpligen från driften. Skapar möjlighet att göra ärenden, 
transportera utrustning mm. 

Räddning 

16) Av 
45 

Förstärkningsutrustning vid t.ex. snöoväder 

Säkerställ att då omvärldsläget påkallar, också i att iordningställa 
specialutrustning på lämpliga platser. 

Räddning 

 

ANGELÄGNA OCH ÖNSKVÄRDA FÖRSLAG FRÅN AVVIKELSEANALYS 

I avvikelseanalysen finns totalt 49 intressanta lärdomar att ta med sig för framtiden. 16 av dem vilka bedöms som 

nödvändiga redovisas som prioriterade lärdomar direkt i denna rapport. Övriga 33 finns i bifogad avvikelseanalys. 

Förslagsvis informeras om dessa vid en kommande befälsutbildningsdag. Samtliga lärdomar kan med fördel 

användas i det arbete som framöver skall ske rörande utveckling och förnyelse av vår stabslokal och 

stabsverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nödvändigt Angeläget Önskvärt
Snöoväder december 2021

Systemledning 4 3 1 8

Räddningstjänstens stab 11 21 4 36

Operativ verksamhet 1 3 1 5

Nödvändigt 16 27 6 49
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14.UNDERLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

DOKUMENTATION- UNDERLAG 

Under utredningen har ett stort antal underlag genomgåtts och beaktats. Det rör allt från de snabba 

dokumenterade lärdomarna från stabsarbetet liksom svaren från enkätundersökningen och övriga inkomna 

synpunkter via mejl. Även dokumentation från själva stabsarbetet i form av minnesanteckningar, 

stabsorienteringar och stabsarbetsplan finns med i underlaget liksom tidigare olycksutredningar med anknytning 

till stabsarbete på olika sätt. 

1) Stabsdokumentation (minnesanteckningar, loggar, stabsorienteringar, stabsarbetsplan mm) 

2) Snabba lärdomar från räddningstjänstens stab 

3) Snabba lärdomar från inre befäl i system ledande stab 

4) Enkätundersökning, snöoväder december 2021 

5) Olycksutredning Stormen Berit 2011 

6) Olycksutredning Masskrocken på Tranarpsbron 2013 

7) Olycksutredning Systemledning Halland 2017 

8) Utvärdering inför implementering av DRH 2017 

9) Olycksutredning Skogsbrand Hästveda 2019 

 

15.UTREDNING 

BILAGOR 

 Bilaga 1, Avvikelseanalys, snöoväder december 2021. 

 

OLYCKSUTREDARE 

Har brandmansutbildning, tillsynsutbildning A, B samt räddningsledning A, B. Till detta har undertecknat 

genomgått grundkurs för olycksutredare (MSB), brandplatsundersökningskurs (MSB, polis) samt kvalificerad 

olycksutredningsmetodik vid Karlstads universitet (MSB). Har i drygt 30 år verkat inom räddningstjänsten i 

Halmstad och sedan 2008 mer direkt med brand och olycksutredning. Sedan 2010 även haft olika MSB uppdrag 

inom området lärande av olyckor. Bland annat som regional samordnare för olycksutredare Halland och 

Kronoberg, samt skribent i MSB:s tidning Tjugofyra7.   

 

KVALITETSGRANSKARE 

Gert Heinsvig har som kvalitetsgranskare sina baskunskaper från räddningstjänsten sedan drygt 30 år. 

Bandmansutbildning, tillsynsutbildning A, B, räddningsledning A, B samt chef förebyggande avdelningen. Till 

detta även genomgått grundkurs för olycksutredare (MSB), brandplatsundersökningskurs (MSB, polis) samt 

kvalificerad olycksutredningsmetodik vid Karlstads universitet (MSB).  
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Vädervarning, snöoväder, december 2021 

 




