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Några citat från förr 
”Sedan skogseld blivit dämpad, skall till förekommande av förnyat utbrott 
av densamma eftersläckning ske och bevakning anordnas på sätt och i 
den utsträckning skogsbrandfogden anser nödigt. 

Sedan skogselden blivit släckt, skall skogsbrandfogden eller den han i sitt 
ställe därtill sätter, avsyna brandplatsen. Befinnes det härvid, att bevakning 
ej längre erfordras, skall det kvarlämnade släckningsmanskapet 
hemförlovas.” 

51§ Normalbrandordning för landskommuner, i vilka skogsbrandförsvaret 
ordnats för sig. 1944. 

”Högsta ledningen skall ske från en hand eller rättare från ett huvud, och 
detta huvud måste ha förmågan att hålla tankarna klara, om 
släckningsarbetet skall bli så framgångsrikt som möjligt. En liten, väl 
organiserad och ledd styrka kan uträtta oerhört mycket mer än en större, 
som arbetar planlöst”. Gustaf Lundberg 1915. 

”När därför natten kom – den lämpligaste och bästa arbetstiden för eldens 
säkrande, var manskapet uttröttat och förbi av hunger och törst – varför en 
del avlägsnade sig för proviantering, andra vilade o.s.v. med påföljd att på 
morgonen elden i fronten gick upp med förnyad styrka och avbrände ett 
lika stort område som första dagen.” Gustaf Lundberg 1915 (Om 
Svanåbranden). 
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Förord 
Den här rapporten beställdes av Enheten för arbete med naturolyckor och 
beslutsstödsystem, MSB, för att få en närmare beskrivning av händelseförlopp och 
orsakssamband vid de allvarliga bränderna under sommaren 2018. Arbetet har 
innefattat en hel del fältbesök i brandområdena, samt sammanställning och analys 
av information från diverse andra källor. Anders Pettersson vid SLU hjälpte till 
med GIS och annan datahantering. Victoria Moberg vid Trafikverket levererade 
data från Vägväderstationer, Ludvig Isaksson vid SMHI levererade 
blixtnedslagsdata. Jag har också gjort intervjuer med ett stort antal personer som 
deltog i räddningsinsatserna eller som observerade dem på håll. Samtliga tillfrågade 
har bidragit frikostigt med sina erfarenheter och många har också haft bildmaterial 
som de ställt till mitt förfogande. Jag vill tacka alla dessa personer. Flygbilderna i 
rapporten är granskade och godkända för spridning av Lantmäteriet (MSB 2018-
08723, LM 2019/014601, LM 2020/003387). 

Anders Granström 
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU  
901 83 Umeå 
anders.granstrom@slu.se 
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Sammanfattning 
Under sommaren 2018 var det för större delen av landet ett mycket stort antal dagar 
med höga brandrisknivåer. Det var dessutom ovanligt långa sammanhängande 
perioder med hög brandrisk. 

Antalet bränder i skog och mark var stort, men det är framförallt den stora 
sammantagna arealen, inte antalet, som skiljer ut denna sommar från tidigare ”stora 
brandår”.  

De allra flesta bränder sommaren 2018 släcktes ner snabbt och har inte bidragit 
nämnvärt till den summerade brandarealen. Däremot har även dessa lyckade insatser 
belastat räddningstjänsterna hårt under kritiska perioder. Tillflödet av bränder över 
säsongen har varit relativt jämnt från mitten av maj till mitten av augusti, men med en 
svacka kring midsommar och en topp i perioden 12-20 juli. 

Den allra största arealen mark brann i skogsbränder som antändes under ett litet antal 
dagar i svit: 12-14 juli. De flesta av dessa orsakades av blixtnedslag. 

Antalet bränder större än 50 ha är bara omkring 25 stycken. Sju bränder var större än 
500 ha och de var alla koncentrerade till ett relativt begränsat område av södra 
Norrland – Övre Dalarna. I dessa glesbefolkade områden är även de lokala 
räddningstjänsterna tunt bemannade och med stora stationsavstånd. De kom under 
hård belastning på grund av många samtidiga insatser. 

En stor andel av de verkligt stora bränderna hade en historik där de först varit 
nedslagna av räddningstjänsten i ett tidigt skede, men sedan återtänt någon dag senare. 
I flera fall hade räddningsinsatsen avslutats och markägaren tagit över för 
eftersläckning/bevakning. I några fall upprepades detta ytterligare en eller till och med 
två gånger, varefter elden slutligen gått lös på allvar. För de stora bränderna skedde 
den huvudsakliga expansionen alltså inte antändningsdagen utan under senare dagar 
med för elden verkligt gynnsamt väder. Misslyckad eftersläckning är den mest 
uppenbara enskilda anledningen till 2018 års stora brandareal. Bränder som återtände 
står för mer än 60% av den totala arealen bränd mark.  

Det behövs klarare riktlinjer som stöd till räddningstjänsten när det gäller att bedöma 
risken för återtändning. De flesta skogsbränder slås ned snabbt och lämnas över till 
markägaren sent på kvällen när det är svag vind, låg temperatur och hög luftfuktighet, 
och det är då lätt att underskatta risken att elden vaknar nästa dag från kvarvarande 
glödbränder. Riskbedömningen måste innefatta väder- och brandriskprognosen för 
kommande dagar, brandområdets areal, vegetationstyp och position i terrängen liksom 
markägarens förmåga att hantera situationen. Här finns behov av ett konkret 
beslutsstöd eftersom många brandbefäl har liten erfarenhet av skogsbränder och 
riskbedömning. Det finns också anledning för skogsbolag och markägarkollektiv att 
höja sin kompetens och förmåga att genomföra eftersläckning. Det bör vidare 
övervägas om skogsnäringen/markägare och räddningstjänsterna ska ha en samordnad 
organisation som kan hantera släckning och bevakning av skogsbränder för att 
säkerställa att bränder inte sprids vidare efter antändningsdagen.    
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Under kortare skeden, främst under eftermiddag de tre dagarna 16-18 juli har 
brandspridningen i eldens huvud varit i storleksordningen 15-30 m/minut och gått 
fram som kronbrand med omfattande flygbränder. Under sådana förhållanden är 
direkta angrepp mot huvudet inte möjliga, även om rygg och flanker vanligen kan 
bekämpas både från mark och luften. Det bör noteras att det för de flesta av de stora 
bränderna är en relativt liten andel av den totala arean som brunnit som kronbrand.  

Efter att elden burit iväg på allvar har de markbaserade insatserna vanligen bestått i att 
dra slang-linjer efter existerande vägsystem, snarare än att gå på flankerna och säkra 
dem permanent. Vid några av insatserna som varat över flera dagar man schaktat ut 
existerande vägar och även knutit ihop vägar genom nya grävningar. I flera fall har 
dessa ”begränsningslinjer” eller ”brandgator” legat flera km från elden och de har inte 
haft någon inverkan på slutresultatet.  

Andra gånger har man, efter att elden slutligen dämpats, säkrat gränsen genom 
grävning, vilket kan vara mer funktionellt under vissa förutsättningar för att klara 
eftersläckningen när gränsen är flera km lång. 

En bedömning är att helikoptrar och skopande plan har haft en avgörande inverkan 
på arealen bränd mark i de stora bränderna, främst genom att angripa rygg och 
flanker, och under lugnare skeden även eldens huvud och därmed åtminstone tillfälligt 
bromsa eldens avancemang. Däremot kan insatser från luften inte effektivt släcka 
glödbrand och det är först i och med att det kommit nederbörd som man fått 
permanent kontroll över storbrändernas gränser. Innan dess har elden ofta kunnat 
vakna och sprida sig igen efter att yt-bränslet torkat upp.  Detta är ett resultat av att 
man inte följt upp flyginsatserna med insatser på marken.  

I några av de stora bränderna har skyddsavbränning tillgripits i vissa sektorer för att ta 
ut elden till en försvarbar gräns. Ingenstans har detta gjorts för att möta eld som 
spridit sig med hög intensitet. Dessa avbränningar har utförts av folk med erfarenhet 
av naturvårdsbränning: entreprenörer eller anställda på Skogsstyrelsen eller 
Länsstyrelsen, samt i ett fall en fransk räddningsstyrka. Resultaten har varierat, men 
intervjuer med deltagarna visar genomgående på vikten av träning och strategiskt 
tänkande även hos räddningstjänstens personal för att sådana insatser skall bli 
framgångsrika. Ett absolut krav är god kommunikation mellan bränningspersonalen 
och räddningsledningen. Det bör övervägas om ett system med särskilda 
bränningsstyrkor med lokal och regional förankring skall utvecklas, för att stödja 
kommunal räddningstjänst vid större skogsbränder. 

Allmänheten har rätt till uppdaterad och begriplig information om pågående bränder, 
vilket ofta fattades sommaren 2018. Det behövs därför en gemensam enhetlig 
terminologi när läget skall kommuniceras till allmänheten. De centrala punkterna är 1. 
Hur stort är brandområdet? och 2. Hur stor andel av gränsen är säkrad? Därefter bör 
information läggas till om hur man bedömer att branden kommer att utvecklas 
närmaste dygnet. 

En mer utförlig diskussion följer sist i rapporten under rubriken ”Generella slutsatser 
och rekommendationer”.  
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Några begrepp som 
används i rapporten 
Räddningstjänst. Ordets juridiska mening definieras i lagen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:778). Med räddningstjänst menas "de räddningsinsatser som staten 
eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och 
begränsa skador på människor, egendom eller miljö". Beslut om räddningstjänst tas av 
räddningsledaren (i normalfallet ett brandbefäl inom kommunen), men förutsätter 
enligt lagen att fyra kriterier är uppfyllda: 1. Behovet av snabbt ingripande. 2. Det 
hotade intressets vikt. 3. Kostnaderna för insatsen. 4. Omständigheterna i övrigt.  

Räddningstjänst är också en vanlig benämning på kommunernas 
brandförsvarsorganisation och används i dagligt tal för att beteckna de fysiska 
enheter som hanterar räddningsinsatser: ”Räddningstjänsten larmades” etc. 

Eftersläckning används ofta som ett samlingsbegrepp för arbetet som görs på ett 
brandfält efter att lågorna i eldbandet slagits ned. Det går ut på att eliminera 
glödbrand, främst i brandområdets ytterkant, som annars leder till återtändning när 
finbränslet intill torkat upp så pass att det åter bär flammande eld. I normalt 
språkbruk inom skogsbranschen menar man med eftersläckning fysiskt arbete för 
att eliminera glödbränder, med vattenbegjutning, mineraljordspåläggning etc. När 
de rökar som signalerar glödbrand ebbat ut, åtminstone i brännans kanter, brukar 
man istället tala om bevakning, men om man då upptäcker en glödbrand angrips 
den naturligtvis, så det finns ingen klar gräns mellan eftersläckning och bevakning.  

Även kommunens räddningspersonal ägnar sig åt eftersläckning inom ramen för 
Räddningstjänst, dvs man fortsätter att släcka ut glödbrand efter att man slagit ner 
flammorna i eldbandet. Praxis vid skogsbränder är att räddningstjänst avslutas 
först när markägaren har personal på plats och räddningsledningen bedömer att 
dessa kan hantera eftersläckningen.  

Begreppet Eftersläckning är alltså inte definierat i LSO (som för övrigt inte 
innehåller ett enda ord specifikt kring skogsbrand!). Däremot finns ”bevakning” 
omnämnt i 3 kap 9 § LSO, där räddningsledarens ansvar att informera 
egendomsägaren beskrivs. ”En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen 
(räddningsledaren) fattar beslut om detta. Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en 
räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller 
nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av 
bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning”. I andra stycket sägs vidare 
”Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, 
får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad”. 

I den här rapporten används ordet eftersläckning för att beteckna det arbete som görs 
på brännan efter att brandspridningen med öppna lågor är stoppad, och innefattar 
inga antaganden om ansvar eller rollfördelning i juridiskt avseende. Efter i efter-
släckning syftar på att det utförs efter att brandspridningen stoppats, inte efter att 
räddningstjänsten avslutats.  
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Kortfattat om ”Standard-
förfarandet” vid 
skogsbrandsläckning i 
Sverige 
Nedan följer en kort beskrivning av den typiska händelsekedjan och hanteringen 
av brand i skog och mark.  

Larm kommer in till SOS-alarm från allmänheten eller brandflyget. SOS tankar av 
information från inringaren som bedöms vara relevant. Man försöker få så bra 
lokalisering som möjligt samt ställer även frågor om inringaren ser öppna lågor 
eller bara rök etc. En bedömning av situationen görs hos SOS, varefter man larmar 
Räddningstjänsten i kommunen där man uppfattar att branden skall finnas. Ibland 
har befäl hos Räddningstjänsten redan varit medlyssnande under samtalet till SOS.  

Räddningstjänsten rycker så ut med en eller fler enheter. När det bedöms vara 
lågriskförhållanden skickas ofta en släckbil+tankbil från närmast liggande station, 
med 1 befäl och 4-6 man. I bakre ledning finns vanligen 1 befäl. Om man får 
indikationer att det kan röra sig om en mer allvarlig incident gör man en större 
utlarmning, vilket i glesbefolkade delar av landet innebär att dra från två eller fler 
stationer. Hos vissa Räddningstjänster följer man på förhand uppgjorda scheman 
om utlarmning från start, baserade på brandrisk-nivå, medan andra dimensionerar 
förstainsatserna efter löpande bedömning, exempelvis rapporter från inringare om 
hur pass kraftig rökutvecklingen är. Helikopter anropas på särskilda indikationer 
men vanligen först efter att branden lokaliserats och sonderats av markstyrkan. 
Helikopterresurser kommer till allra största delen från privata företag. Militär Hkp 
kan i vissa fall dras in enligt en särskilt beslutsordning. 

Om brandflyget är uppe och i närheten kan de hjälpa att dirigera markstyrkorna till 
rätt position. Brandflyget kan också larmas upp om de inte redan flyger. 
Räddningstjänstens fordon kör till ett lämpligt läge och efter att någon ur styrkan 
rekat situationen vid branden lägger man, om avståndet inte är för stort, en 
slanglinje från släckbil mot elden med försörjning via tankbil. Om det finns 
näraliggande vatten och man har behov av större vattenmängder sätts en mobil 
pump och slang dras in mot branden, alternativt får tankbilen köra i skytteltrafik 
mellan närmaste väg-nära vattentag och släckbilen. Skogsbilvägnätet i landet är 
idag så väl utbyggt att räddningstjänstens normala släckbilar vanligen kan nå inom 
några hundra meter från brandplatsen. Framkörningstid för räddningstjänsten att 
nå fram med fordon till ”medianbranden” är bara kring 25 minuter efter larm 1, 
varefter det tar ytterligare tid innan själva släckningen påbörjas. Det är naturligtvis 

_____________________________________________________________ 
1 Johan Sjöström & Anders Granström 2020. Skogsbränder och gräsbränder i Sverige 1996-2018. Trender och 
mönster. MSB-rapport. 
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en mycket stor spännvidd i tid från larm till dess man har vatten på elden och för 
omkring 1/5 av skogsbränderna tar detta mer än en timme.  

Angrepp görs direkt på elden om detta bedöms möjligt. Är det lite större fart på 
spridningen startas angreppet helst nära ryggen (Figur 1) varefter man arbetar sig 
upp mot huvudet, men om intensiteten är låg kan man ibland gå direkt mot 
huvudet utan att riskera överflyglas. De allra flesta bränder släcks ned snabbt efter 
att man nått in med vatten och arealen blir då obetydlig. 
 

 
Figur 1. Principskiss över en pågående brand med beteckningar för olika delar. Elden sprider sig i alla 
riktningar från startplatsen, men mycket snabbare med vinden än mot. Ju starkare vind desto mer 
elliptiskt blir brandområdet. Huvudet är den enda zon där elden har fullt stöd av medvind och där 
spridningshastigheten och intensiteten är störst. Inom ett stort brandområden brukar fronten splittras 
upp i flera huvuden, som schematiskt illustreras här.    
 

När flammorna har släckts ned med vatten från slangsystemet fortsätter man med 
vattenbegjutning av kant-zonen för att döda all glödbrand där. Är brandområdet 
litet, kanske bara några hundra m2 brukar räddningstjänsten försöka eliminera all 
synlig rök i området, men det är gränsen som är viktigast att säkra eftersom det är 
där den omedelbara risken finns för kontakt mellan glöd i humusen och obränt 
finbränsle, vilket kan leda till återtändning timmar eller dagar senare, när det 
uppfuktade finbränslet torkat igen. Redan ett brandfält om någon hektar kan vara 
för stort för att gå in djupt i området och döda alla rökar.  

Under släckningsarbetet försöker räddningsledningen utreda vem som är 
markägare och etablera kontakt eftersom markägaren, enligt Lagen om Skydd mot 
Olyckor, har vissa skyldigheter efter att räddningstjänst är avslutad. Som beskrivits 
under rubriken ”Begrepp” ger lagen ingen tydligt formulerad beskrivning av dessa 
skyldigheter när det gäller skogsbrand, men praxis är att markägaren utför 
eftersläckningsarbete för att eliminera glödbrand, och därmed förhindra att elden 
senare åter går upp med flammor och sprider sig. Räddningstjänsterna har 
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generellt tillgång till fastighetsregistret, idag vanligen genom rapporteringssystemet 
Daedalos. Till systemet finns också numera en app som gör det möjligt för 
räddningsledaren att på plats i skogen direkt få fram i telefonen vilken 
fastighetsbeteckning och markägare som gäller för den plats där telefonen befinner 
sig. Vanligen finns också adress till markägaren, men inga telefonnummer. För de 
större skogsbolagen finns ofta listor inne på SOL över vem som är kontaktperson 
i händelse av brand. 

 
Eftersläckning och 
bevakning 
Det är givetvis en grannlaga uppgift att bedöma när Räddningstjänst upphör, det 
vill säga lagens fyra kriterier är inte längre är uppfyllda. Vanligen görs det ganska 
snart (någon timme) efter att flammorna är nedtagna och den omedelbara 
spridningsrisken har eliminerats genom att man också släckt åtminstone de mest 
aktiva glödbränderna i gränsen. Ett problem är att överlämning till markägare (dvs 
att räddningstjänst avslutas) ofta görs under kväll, natt eller efterföljande morgon, 
alltså när en skogseld alltid är lugnast på grund av lite vind och hög luftfuktighet. 
Det är lätt att underskatta riskerna att elden flammar upp på nytt efterföljande dag, 
när vinden åter ökar och luftfuktigheten sjunker. Även om det inte finns några 
utarbetade mallar för beslutet att avsluta räddningstjänst är det praxis att 
Räddningsledaren bedömer kapaciteten hos den mottagande parten, det vill säga 
markägaren eller dennes utsända att hantera situationen, och att man stannar 
längre när det är privata markägare med liten förmåga att organisera en effektiv 
eftersläckning.  

Omfattning av glödbrand varierar stort med graden av uttorkning, och därför 
skiljer det stort hur utdragen eftersläckningen blir. Tidigt på säsongen är den 
vanligen snabbt avklarad, eftersom uttorkningen av humuslagret är en långsam 
process efter vinterns uppfuktning. Efter långvarig torka är det däremot alltid 
omfattande glödbrand som håller igång lång tid efter att flammorna tagits ned. 
Även om antalet punkter med glödbrand ebbar ut dag för dag kan den ofta hänga 
kvar i speciellt gynnsamma lägen mer än en vecka.  

Hur mycket arbete kan då en eftersläckning innebära? Det beror helt på 
omständigheterna, men man kan dra en parallell till eftersläckningsarbetet efter en 
avslutad naturvårdsbränning, där bränningsarealen ofta ligger i spannet 10-40 ha. 
Gränserna ligger då så vitt möjligt alltid i gynnsamma lägen (mot myr, väg, bäck, 
grävd mineraljordssträng). Endast i undantagsfall etablerar man en gräns genom 
att vattna upp en linje direkt i vegetationen, vilken ju är det normala för gränsen 
efter att en skogsbrand blivit begränsad. Trots de gynnsamma gränserna sköts 
eftersläckningsarbetet under den första natten vanligen av en styrka på 5-6 
personer, där fokus läggs på en smal zon närmast kanten av området. 
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Efterföljande dag byts dessa av och en ny styrka tar vid (ofta de som dagen innan 
skötte bränningen), och man arbetar då också inåt i området. Omfattningen av 
eftersläckningen varierar oerhört, men inte sällan har det lugnat ner sig så pass 
efter två aktiva dagar av eftersläckning att man kan minska personalen till kanske 2 
personer och så småningom övergå till bevakning, med tyngdpunkt på dagens 
värsta tid. Givetvis måste man även då vara beredd att ta ut eventuella rökar som 
visar sig. En gammal tumregel är att bevakning skall pågå tre dagar efter att den 
sista röken synts i området. Därefter kan man betrakta brännan som kall, dvs att 
det inte längre finns någon glöd inom området. 

För stora brandområden kan det vara omöjligt att aktivt släcka all glödbrand och 
man kan istället tvingas vänta ut det naturliga ”avdöendet”, men så länge själva 
gränszonen är fri från glöd är risken för spridning ut ur området liten, om än inte 
obefintlig. 

Stora markägare har i regel en brandjour för att ta hand om eftersläckningen och 
bevakning. Inom företaget har man då på distriktsnivå kontinuerligt någon 
tjänsteman som är kontakt mot Räddningstjänsten och med ansvar att rodda ihop 
styrkor för eftersläckningen från en eller flera entreprenörer och egna anställda. 
Alternativt kan brandjouren vara bortsatt helt och hållet till en entreprenör, men 
med ansvar att återkoppla till skogsbolaget. Vanligen är det då en firma som till 
största delen sysslar med diverse skogsvårdstjänster som plantering och röjning. I 
bästa fall har entreprenören även naturvårdsbränning bland sina tjänster, vilket 
naturligtvis ger personalen bättre kompetens att göra eftersläckning även av vilda 
bränder.  

Entreprenadfirmornas anställda är till övervägande del migrantarbetare, som är i 
landet under barmarkssäsongen och utför merparten av allt manuellt arbete i 
svenskt skogsbruk, inklusive eftersläckning. En ombudsman på GSfacket bedömer 
att 90% av arbetskraften som sysslar med röjning och plantering är utländska 
säsongsarbetare. Det är stor omsättning på personal, även om en del varit åtskilliga 
somrar i landet. Detta medför att språkkunskaperna varierar, men vanligtvis finns 
en förman som kan engelska eller svenska och som sköter kommunikationen inom 
gruppen. Det finns för övrigt inga lagstadgade krav på språkkunskaper för 
utländsk arbetskraft, men Arbetsmiljöverket har uttalat att det i en grupp på 10 
personer bör finnas två som talar engelska; i händelse av olyckshändelse skall man 
inte riskera stå utan möjlighet att kommunicera med ambulans etc.   

Entreprenadfirmorna har till närmare 100% kollektivavtal, vilket är ett krav från 
det certifierade skogsbruket. Värt att nämna är att det finns ett generellt förbud för 
nattarbete 24:00-05:00 och för att frångå det måste man träffa lokala avtal. 
GSfackets ombudsman i de två nordligaste länen träffade sommaren 2018 åtta 
lokala avtal om nattarbete, vilka dock alla gällde maskinförare, som behövde köra 
natt på grund av den höga brandrisken. Man får alltså anta att det skedde mycket 
eftersläckningsarbete utanför avtalad tid sommaren 2018. En potentiell 
konsekvens är att försäkringen inte gäller vid arbete utanför avtalad tid. 
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Ungefär hälften av den svenska skogsmarken ägs av privata markägare. Av dessa 
är det naturligtvis en hel del som är för gamla att själva kunna göra några större 
insatser vid eftersläckning. Samtidigt ägs omkring 30% av det privata markerna av 
det som SCB definierar som utbor, det vill säga inte bor på fastigheten, vilket kan 
komplicera möjligheten att nå markägaren, liksom för denne att dra ihop en styrka. 
Vid en av de större bränderna i somras lyckades man efter en hel del råddande få 
kontakt med markägaren för den plats där elden startade. Man nådde honom på 
Irland, där han bodde. 

 

Hur brukar ”Stora” 
skogsbränder hanteras i 
Sverige? 
När förstainsatsen inte förmår stoppa branden under de första timmarna av en 
insats, beror det i allmänhet på att brandspridningen varit snabb till följd av vind 
och låg luftfuktighet. Samma sak gäller när en dåligt eftersläckt brand vaknar och 
sprider sig på allvar. Snabb brandspridning innebär också en hög intensitet, och 
spridningshastigheten och intensiteten tillsammans gör det svårt att hinna med på 
backen och att alls kunna närma sig eldens huvud. Om man inte redan har ringt in 
helikopter-assistans så gör man det i detta läge. Vanligen söker man då också 
omdisponera markstyrkorna till potentiella spärrlinjer längre fram i terrängen där 
elden kan mötas, i synnerhet vägar, eftersom dessa utgör brandhinder i sig och 
eftersom transportmöjligheten gör det enkelt att få ut slang och vattenförsörjning 
så att spärrlinjen kan breddas. Detta kan lyckas, men för en högintensiv eld är en 
skogsbilväg enkel att överbrygga och i synnerhet om elden gått upp som 
kronbrand. Tyvärr är det i allmänhet utmärkt bränsle ända in mot vägdikena 
eftersom vägar dras i väldränerad skogsmark och om det är en gammal väg finns 
det ofta bränsle in mot själva körspåren, varför hoppet till nästa sida blir kort. 

”Brandrisken” behöver inte vara så särskilt hög för att spridningshastigheten i 
eldens medvindssektor skall vara i storleksordningen 5-10 m/minut, men redan 
vid dessa spridningshastigheter är flamlängden 2-3 m och strålningstrycket i 
närheten av elden påfrestande. Men om elden sen på allvar går upp som 
kronbrand tillförs extra bränsle och både spridningshastighet och intensitet tar ett 
språng. Vid kronbränder är spridningshastigheten 15-30 m/minut och enstaka 
gånger ännu mycket mer (Salabranden spred sig ca 80 m/minut under 3-4 timmars 
tid på eftermiddagen 4/8 2014). Kaskader av brinnande och glödande material rivs 
av från träden i den våldsamma uppåtgående konvektionen och lyfts högt upp, tas 
sen av vinden och landar på marken framför elden och tänder nya små 
”flygbränder”, i värsta fall hundratalet eller mer framför eldens huvud. Det går inte 
att angripa en fullfjädrad kronbrand ens med skopande plan. 
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Även om intensiteten i eldens medvindsdel (huvudet) är hög och omöjlig att 
kontrollera är intensiteten i flankerna och i synnerhet ryggen nästan aldrig 
problematisk i sig. Svårigheten ligger istället i att det på grund av brandområdets 
snabba expansion i vindriktningen snabbt blir ohanterligt stor omkrets på 
brandområdet, vilket gör att det krävs mycket stora markstyrkor för att angripa 
eldbandet från marken, vilket också måste göras från en säkrad gräns i eldens rygg, 
en ankarpunkt. Annars kan insatser längs flankerna bli överflyglade, det vill säga 
att elden tar sig runt den nedsläckta sträckan, vilket är riskabelt och naturligtvis gör 
det utförda arbetet tillspillogivet. Förr i tiden kunde säkringen av eldbandet göras 
under kväll-natt och tidig morgon av massuppbåd som arbetade med handredskap 
under den tid elden naturligt är spak. Vid Spannarbodabranden i slutet av juli 1914 
satte man in 1500 militärer under den första natten och lyckades säkra en eld som 
under dagen hade gått 11 km, och hade omkring 25 km gräns.  

Idag görs vanligen den mesta bekämpningen av eldbandet ute i terrängen med 
hjälp av helikopter i de fall elden hunnit växa sig riktigt stor (säg >100 ha), medan 
markpersonalen grupperar sig längs vägarna utanför brandområdet. I sektorer där 
elden går med låg intensitet ut mot en vägsträcka är det enkelt att stoppa den där, 
men inte sällan blir elden istället nedtagen en bit ut i terrängen av 
helikopterbevattning och då måste den säkras permanent med insatser på marken. 
Ur strategisk synvinkel kan det i ett sådant läge vara bättre att elden får mata sig ut 
till vägen än att den stoppas en bit därifrån, men detta strider mot brandförsvarets 
”instinkt” att angripa eld där man ser den. Ett alternativ för att snabba på detta är 
naturligtvis att aktivt bränna av området mellan vägen (eller annan spärrlinje) och 
eldbandet och därmed få ut brandgränsen till en säker och permanent gräns, men 
detta kräver stor erfarenhet samt tränad personal, även i de fall elden backar eller 
går som flankeld ut mot vägen. Ligger vinden in mot vägen är givetvis en 
avbränning ännu mycket mer krävande och riskfylld. Den annalkande eldens 
spridningshastighet och intensitet är då mycket större och rökbeläggningen även 
från den egna tändlinjen gör det svårt att hitta och ta ut flygbränder som tänt på 
andra sidan vägen, med resultat att man riskerar tappa elden. I värsta fall kan en 
skyddsavbränning förvärra situationen. 

Om slangdragning eller avbränning inte är lämpliga alternativ för att permanent 
säkra vunnen gräns kan det göras med grävare eller schaktmaskin, vilket det finns 
exempel på från 2018 i delar av brandområdena i Lima och Fågelsjö. Det gäller då 
att gå precis invid gränsen så att inget obränt finbränsle hamnar innanför 
mineraljordslinjen, som annars kan fatta eld i ett senare skede och kasta ut elden. 
Tekniskt går det naturligtvis att kombinera en grävd linje med avbränning av 
marken.  

En mer omfattande användning av grävare gjordes på ett par brandområden 2018 
för att bredda existerande vägar i samband med att man etablerade 
”begränsningslinjer” långt fram i terrängen, inte sällan 3-5 km från elden. 
Sammantaget skapades miltals av sådana begränsningslinjer och i de fall vägarna 
breddades genom schaktning skedde det inte sällan till en bredd av 30-50 m. 
Förutom grävningen bands stora resurser i materiel och personal längs dessa linjer, 
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och man kan i efterhand konstatera att det är ytterst korta sträckor där elden 
slutligen fått kontakt med linjerna. Stora resurser bands i slangläggning och 
grävning. Slutligen måste dessa schaktningar återställas, något som har dragit 
ytterligare kostnader.  

Riktigt stora skogsbränder, i storleksordningen flera hundra till något tusental ha 
är ytterst ovanliga i Sverige, men sett över de senaste decennierna har det varit en 
handfull (Vakö myr och Torsburgen 1992, Simsjön, Lit och Ånge 1997, 
Bodträskfors 2006, Ludvika och Hassela 2008, Sala 2014). I alla dessa fall har 
merparten av brandspridningen skett över en period av 2-3 dagar (i Sala 5 dagar). 
Det som slutligen gjort det möjligt för brandförsvaret att få övertaget sådana 
gånger, liksom för de flesta storbränder 2018, har varit ändringar i en eller flera 
väderfaktorer: minskande vind, ökande luftfuktighet och slutligen regn.  

 

Skogsbrandens drivkrafter 
och relation till 
brandriskindex  
Man kan identifiera fyra olika faktorer som tillsammans avgör brandens beteende, 
det vill säga huruvida elden skall kunna sprida sig och i så fall med vilken hastighet 
och med vilken intensitet: 1) bränslets sammansättning, 2) bränslets fuktkvot, 3) 
vindhastigheten och 4) markens lutning.  

Vad gäller bränslet är den mest centrala komponenten ytskiktet på marken, i 
svensk skogsmark vanligen mossa eller lav med inblandad förna 2 från övrig 
växtlighet (barr, blad, finkvist etc). Sen har övrig levande växtlighet en viss 
inverkan: bärris som lingon och ljung tillför extra energi till elden, medan örter och 
saftigt gräs eller starr är hämmande på grund av sitt höga vatteninnehåll. Slutligen 
kan även trädskiktet tända upp om det är barrskog, men det förutsätter hög 
intensitet på elden på marken och dessutom att det inte är för långt upp till barren, 
som är det egentliga bränslet uppe i kronorna, förutom en del torrkvist. I en gles 
äldre tallskog krävs extrema förhållanden för att få upp elden i kronorna, medan 
det är snudd på oundvikligt i ett tätt oröjt ungtallbestånd. Likaså kan man inte få 
en kronbrand i ett rent lövbestånd, även om elden mycket väl kan sprida sig på 
marken under.   

Bränslet på marken (mossa, förna) kan lagra upp stora mängder vatten när det 
regnar (inemot 4 gånger sin egen vikt, d.v.s. en fuktkvot av 400%). I stort sett allt 
måste sen ventileras bort innan det är bränntorrt. Gränsen går vid ungefär 25% 
fuktkvot, och sen är det dramatiskt ökande spridningshastigheter ju torrare 
bränslet är. En viktig sak att hålla i minne är att fuktkvoten vid dessa nivåer, när 

_____________________________________________________________ 
2 Förna är döda växtrester på marken. 
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allt ”fritt” vatten avdunstat, med viss fördröjning styrs av luftfuktigheten, vilken 
varierar stort över dygnet och från dag till dag.  

Liksom luftfuktigheten har vinden en dramatisk effekt på eldens 
spridningshastighet och denna effektstyrning är så gott som momentan. Även 
kortvariga vindbyar får därför stor effekt på elden. Markens lutning slutligen har 
effekt genom att elden går snabbt uppför en slutting, men långsamt utför.  

Men förutom dessa fyra faktorer har också eldens konfiguration i terrängen 
betydelse. Från en punkt sprider sig elden till en början långsamt, men sen allt 
snabbare i vindriktningen till följd av den allt mer ökande bredden i fronten (Figur 
1). Accelerationsfasen kan pågå under i storleksordningen 20 minuter, om alla 
andra faktorer är konstanta. Mot vinden går spridningen alltid mycket långsamt 
(vanligen i närheten av ½ m/minut) och ganska oberoende av vindhastigheten. På 
flankerna är spridningshastigheten någonstans mellan den för rygg och front. 
Småningom brukar dock ett (eller ibland fler än ett) tydligt huvud etablera sig i 
fronten, vilket är den enda zon som brinner med fullt stöd av vinden och där alltså 
intensiteten är som högst. I övriga delar av området (flanker, rygg) är intensiteten 
väsentligt lägre, även om exempelvis en vindkantring snabbt kan skifta spelplanen.    

De faktorer som avgör brandbeteendet är alla inbyggda i det kanadensiska 
brandrisksystem som används hos oss operationellt sedan år 2000 (Figur 2). Det 
kan sägas modellera bränslets fuktkvot, samt eldens spridningshastighet och 
intensitet utifrån vädervariabler, för ett ”standardbränsle” som brinner i 
medvindsförhållanden. Output ges i siffror som sedan, med stödinformation, går 
att översätta till ungefärlig förväntad spridningshastighet i skilda bränsletyper. Den 
översättningsnyckeln bygger på observerade spridningshastigheter i olika 
kanadensiska bränsletyper, men går att grovt översätta till ”svenska” dito. Det 
finns också ett simuleringsprogram kopplat till detta brandrisksystem 
(Prometheus) för att kunna prognosticera eldens spridning i terrängen, men 
precisionen i sådana modelleringar är idag ännu låg 3, bland annat till följd av att 
”svenska” bränsletyper inte är kalibrerade för användning i systemet.  

Det som sägs ovan gäller flammande eld, och dess spridningshastighet och 
intensitet är också det som avgör hur svår elden är att bekämpa. Men sen har man 
också en ytterligare problematik i och med den glödbrand som i större eller 
mindre grad alltid följer efter flamfronten, och som i många fall även utgör början 
av antändningsprocessen, exempelvis efter ett blixtnedslag eller efter att en 
markberedare orsakat gnistbildning i kontakt med sten. Glödbrand kan leva vid 
mycket högre fuktkvot än flammande eld, (ledigt vid upp emot 100% på torrvikt). 
Kompakt och delvis nedbrutet material som rutten ved eller humus är obenägen 
att brinna med flammor, men gynnsam för pyreld. Det gör att en skogseld ofta 
kan lägga sig i en bedräglig vila över natten när luftfuktigheten stigit och ytbränslet 

_____________________________________________________________ 
3 Spridningsmodeller för brand i vegetation. Test av modeller lämpliga för svenska förjhållanden. MSB-rapport 
2016. Jan Burman, Anders Granström, Inka Bohlin, Per-Åke Gradvall, Christian Lejon. 
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blir för fuktigt för flammande eld, och sen återtända från den glödande humusen 
när solen kommer upp nästa morgon.  

 

 
Figur 2. Principskiss för uppbyggnaden av det kanadensiska brandrisksystemet, som sedan år 2000 
används i Sverige. De tre primära bränslefuktindexen FFMC, DMC och DC budgeterar vattenhalten i tre 
olika allt djupare markbränsleskikt utifrån information om nederbörd, temperatur, luftfuktighet och 
vindhastighet dag för dag. ISI avspeglar eldens spridningshastighet som en funktion av vindhastighet 
och det ytligaste bränsleskiktets vattenhalt (FFMC), medan FWI avspeglar brandens intensitet som en 
funktion av spridningshastighet (ISI) och mängden tillgängligt bränsle (BUI).  BUI är alltså ett fuktindex 
som skall berätta hur djupt lager av bränslet på marken (läs mossan) som är torrt nog att konsumeras i 
flammor. Numeriskt är BUI i stort sett identiskt med DMC tidigt på säsongen, men får ett visst inflytande 
av DC sent på säsongen och där är tanken att långsamtorkande bränslen skall ges ett litet bidrag till 
intensiteten. Som generellt ”riskindex” fungerar FWI utmärkt. Det kan vara av värde att även hålla sig 
uppdaterad på DMC, vilket ger en bra indikation på risken för långvarig glödbrand och risken för åter-
tändning. I den reella situationen ute i fält måste man dock ge akt på förändringarna i luftfuktigheten, 
vindhastigheten och vindriktningen, vilka över tidsspann av minuter och timmar, tillsammans med 
bränslet och topografin, avgör eldens beteende. 

 
Flygbekämpning 
Släckning från helikopter eller skopande plan kan effektivt döda flammorna, men 
aldrig ta ut glödbrand på djupet. Redan ganska små vattenmängder (i 
storleksordningen 1 mm) som appliceras på markytan stoppar flammande eld, 
men så små mängder kommer också att avdunsta snabbt. Garanterat till dagen 
efter, och snabbare om vädret är bra. En normal solig sommardag kan 
avdunstningen från en blöt yta ligga kring 3 mm. När man fäller vatten över skog 
kommer också trädskiktet att reducera den mängd som når markytan. I fullsluten 
skog stannar omkring 1 mm i trädkronorna, och ytterligare en del omfördelas som 
krondropp, vilket gör beläggningen ojämn. 
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Det ”footprint” som en helikopterfällning ger, det vill säga dess form och 
vattenbeläggning per ytenhet, beror på flyghöjden (styr bredden på fotspåret) och 
flyghastigheten (styr dess längd), eftersom det inte går att reglera flödeshastigheten 
ut ur baljan när fällningen väl görs (Figur 3). Erfarna piloter brukar betona vikten 
att fälla från låg höjd för att inte få alltför utspridd beläggning. Fällning från hög 
höjd ger också stor vindavdrift, som ytterligare tunnar ut beläggningen. En 500 l 
balja (typisk för en mindre helikopter) som fälls under ideala förhållanden brukar 
ge ett ca 30 m långt och 5 m brett spår och då blir beläggningen i medeltal drygt 3 
mm.  

De större skopande planen som användes i somras (Figur 4, Canadair eller 
Bombardier CL-414) lastar 6 m3, och har vissa möjligheter att reglera utflödet (2 
tankar, 4 dörrar) men den normala fällningen ger ett elliptiskt spår om ca 100 x 25 
m, där centrum av spåret får högst beläggning.  Enligt kanadensiska 
rekommendationer bör vattenbeläggningen vara 3-5 mm för att få rimlig effekt på 
elden. De sjöar där vattnet skall skopas måste vara granskade och ordentligt 
avlysta, liksom själva insatsområdet, vilket är en komplikation för just skopande 
plan. 

För både helikopter och skopande plan finns gränser för deras effektivitet i 
högintensiva bränder. I Kanada anses att den gränsen för de skopande planen 
ligger vid en intensitet av 4000 kW/m, motsvarande mellan 3 och 4 m flamlängd. 
Den stora begränsningen ligger dock i att flygande insatser måste följas upp på 
marken, eftersom spridd vattenbeläggning från ovan inte tränger ner nog för att 
döda glödbranden i humuslagret. När ytan torkat upp nog för att bära elden tar 
den fart igen.  Det ger ett dilemma så snart som det rör sig om en stor brand med 
flera km brandgräns. Flygande resurser lyckas ofta stoppa elden i vissa sektorer, i 
synnerhet i rygg och flanker och detta sker ute i terrängen och inte mot naturliga 
spärrlinjer, vilket gör att det måste följas upp med slangdragning och 
eftersläckning i positioner som mindre gynnsamt från ett arbetsmässigt och 
taktiskt perspektiv. Och långa slangdragningar i terräng kräver (orimligt) stor 
arbetsstyrka. Det finns talrika exempel från sommaren 2018 att brandgränser som 
etablerats av helikoptrar eller skopande plan omintetgjorts ett eller flera dagar 
senare, till följd av att man inte kunnat följa upp med markinsatser.   
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Figur 3. Helikopter som släpper vatten mot höger flank på Trängsletbranden. När vattnet släpps från så 
här hög höjd (gissningsvis 50 m över mark) under relativt hög fart blir vattenbeläggningen mycket ringa, 
särskilt när det är ett fullslutet trädskikt, eftersom en hel del vatten fastnar i trädkronorna. För övrigt kan 
det påpekas att man blir blöt, men inte fälld till marken om man träffas av ett släpp, även om det sker 
från låg höjd. Linjen behöver alltså inte evakueras för helikopterarbetet. Det är i själva verket bra med 
observatörer på marken för att detaljstyra helikopterns fällningar. Foto Brandkåren, Mora.  
 

 
Figur 4. Ett Canadair-plan som fäller sin last. Bilden togs vid en brand i närheten av Hörnefors, söder 
om Umeå 17 juni 2018. Två plan flög upp från Örebro, skopade vatten ute i havet och fällde över 
brännan, som då redan var släckt av räddningstjänsten. Insatsen hade alltså ingen inverkan på utfallet 
för denna brand men var en värdefull övning av logistik etc. Dessa plan fäller 6 m3 vid en hastighet kring 
200 km/h vilket ger ett kraftfullt nedslag och det är riskabelt att stå i vägen. Foto: Anders Granström. 
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Figur 5. Nedbrutna ungtallar till följd av fällning med Canadair-plan. Platsen är hedmarken några hundra 
meter söder om Laforsens kraftstation den 27/7 2018. Risken för markpersonal gör att den sektor där 
planen skall arbeta bör evakueras. Samtidigt är planens besättning beroende av bra information från 
luften eller marken om hur deras fällningar lyckas. Till skillnad från helikoptrar är planen i ständig snabb 
rörelse och man har begränsad observationsförmåga. För övrigt var denna släckningsinsats en av 
många där elden småningom vaknade och tog sig vidare på grund av bristande eftersläckning av 
brandgränsen. Foto: Anders Granström. 
 

Väderutvecklingen 
sommaren 2018 
Som helhet var sommaren 2018 en av de allra varmaste och torraste som 
registrerats i landet. Vädermönstret kännetecknades av en försvagad jet-ström och 
långvariga perioder där det låg så kallade blockerande högtryck över 
nordvästeuropa, alltså att det normala flödet av lågtryck och medföljande 
nederbörd in över skandinaviska halvön blockerades. För närvarande finns ingen 
allmänt accepterad hypotes vilka mekanismer som styr dessa episoder, men det har 
liknats vid de trafikstopp som uppstår när en grupp bilar kör runt en cirkulär bana, 
även om alla försöker hålla samma takt. Små störningar fortplantas och leder till 
stopp i cirkulationen.  

De långa perioderna utan nämnvärd nederbörd ledde till extremt många dagar 
med hög brandrisk. För större delen av Götaland och Svealand samt södra 
Norrland var det 50-80 dagar med FWI-värden 22 eller däröver (alltså ”FWI-klass 
5 eller 6). I Figur 5 visas den geografiska fördelningen inom landet av olika FWI-
värden under perioden 12 juli-1 augusti. Under några dygn i mitten av månaden 
var det extrema risknivåer över i stort sett hela riket (Figur 6). 
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Figur 6. Geografisk fördelning av FWI dag för dag från 12 juli till 1 augusti 2018 (31 juli saknas). 
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Översikt av skogsbränderna 
sommaren 2018 
Under sommaren 2018 genomfördes omkring 7000 insatser av kommunernas 
räddningstjänster i skogsmark. Brandsäsongen startade redan i mitten av april 
(Figur 7), accelererade vad gäller antalet bränder under senare delen av maj-början 
av juni, flackade ut under mitten av juni, men steg åter vid månadsskiftet juni-juli 
och kulminerade i mitten av juli för att sen gradvis ebba ut, särskilt efter mitten av 
augusti. Detta mönster avspeglar generellt förekomsten under sommaren av 
”bränntorr” skogsmark i landet. Finns det bränntorr mark inträffar det alltid ett 
visst kvantum antändningar, även om sannolikheten för antändning kan förväntas 
variera i endera riktningen med ytterligare ett antal faktorer, såsom utfärdade 
eldningsförbud, semestertid, helger etc. Den övergripande förklaringsvariabeln är 
ändå vädret, exemplifierat med regnen kring midsommar 2018 över en stor del av 
landet, och efterföljande lugna period (Figur 7).  

 

 
Figur 7. Kumulativ fördelning av antal bränder (röd kurva) respektive areal bränd mark (svart kurva) 
under sommaren 2018. Här ingår även rena ”gräsbränder” till ett antal av 385 st, men deras 
sammanlagda areal var bara 77 ha. 
 

I motsats till antalet bränder var arealen bränd mark extremt koncentrerad till 
mitten av juli (Figur 6), det vill säga bränder som startade då stod för den absolut 
dominerande delen av all bränd areal under sommaren (även om vissa av dessa 
bränder brann över ett stort antal dagar). De vädermässigt utslagsgivande 
faktorerna till varför denna period blev så ödesdiger framgår av FWI-värdets 
utveckling (Figur 8). Under tre dagar (12-14 juli) skedde ett stort antal 
antändningar, huvudsakligen av blixtslag. FWI-värdena var dessa dagar höga, men 
inte extrema, vilket beror på måttliga Rh-värden och måttlig vind. I samband med 
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åskvädren kom också en del regn, men mycket ojämnt fördelat. I vissa fall dräptes 
antändningarna inom kort av regn, i andra fall förhindrade ett lätt regn att 
antändningen gick upp direkt med flammande eld, medan andra antändningar inte 
berördes av något regn alls. Markträff av blixtar respektive nederbörd ur ett 
åskmoln behöver inte alls sammanfalla (se nedan under antändningar).  

Den absoluta majoriteten av antändningarna under perioden 12-14 juli lyckades 
räddningsinsatserna ta ner och sedan, tillsammans med markägare hantera 
framgångsrikt under eftersläckningsperioden till dess att de var helt släckta. Men 
ett litet antal var ännu vid liv när det inträffade tre på varandra följande dagar (16-
18 juli) med utomordentligt höga brandriskvärden, och några få bränder blåstes då 
upp till riktigt stor areal. Därefter var det en period av generellt lägre 
brandriskvärden, men med olika dynamik för olika brandområden. Från omkring 
22 juli steg åter riskvärdena och man fick en andra period av bra brandväder, som i 
vissa områden varade fram till den 28 juli, varefter regn satte en definitiv 
slutpunkt. I ett par fall (Trängslet, Ängra, Enskogen) lyckades man inte 
permanenta brandgränsen under perioden med sämre brandväder, vilket 
resulterade i exceptionellt lång livslängd för dessa bränder, 14 respektive 15 dagar 
innan spridningen var avslutad.  

 
Figur 8. Utvecklingen av FWI över perioden 12-29 juli 2018 för fem områden där det var 
svårkontrollerade bränder. Kårböle ligger i centrum av Ljusdalskomplexets tre stora bränder, medan de 
andra namnen används som beteckning för respektive brand. I grova drag var det tre dagar med 
omfattande blixtantändningar men måttliga FWI-värden, följt av stigande index som kulminerade i 
perioden 16-18 juli. Därefter var det en mer eller mindre tydlig svacka, med något regn på många 
ställen, följt av en ny högriskperiod, vilken slutade efter 28 juli. Vissa bränder var aktiva över båda 
topparna, medan andra kunde kontrolleras under svackan. Indexberäkningarna är SMHIs, baserade på 
väderskattningar inom rutor om 11x11 km. En ojämn fördelning av regnskurar kan resultera i stora 
lokala avvikelser från de beräknade riskvärdena. 
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De dagliga brandriskvärdena som beräknas i FWI-systemet är tänkta att 
representera situationen under den värsta perioden under dygnet, det vill säga 
eftermiddagen. Man bör betänka att det i själva verket pågår en ständig pendling 
över dygnet i verklig ”brandrisk”, även om vädret är detsamma dag efter dag. När 
temperaturen sjunker under kväll/natt stiger luftfuktigheten och bränslets fuktkvot 
stiger, om än med en viss fördröjning i relation till luftfuktigheten. Samtidigt är 
vindhastigheten vanligen lägre under natten och båda dessa faktorer verkar 
dämpande på elden. Ofta upphör brandspridningen fullständigt under senare 
delen av natten, vilket ger goda möjligheter för brandbekämpning om man har nog 
resurser för att kunna arbeta effektivt då. I Figur 9 visas exempel på den verkliga 
fuktkvoten i olika bränsleskikt, uppmätt av mig vid olika tider på dygnet i trakten 
av Lassekrog under senare delen av brandperioden där. För dygnet 25/26 juli 
pendlade fuktkvoten i markbränslets ytskikt mellan 12 och 21%. Trots 95% relativ 
luftfuktighet under sen natt hann bränslefuktkvoten inte nå den kritiska övre 
gränsen för flammande eld, som ligger närmare 25%, vilket kan ha att göra med att 
djupare skikt (humusen) var så torr att det dämpade fuktvandringen därifrån i 
ångfas. Det finns också talrika exempel på aktiv brandspridning genom hela 
natten, om än väsentligt dämpad jämfört med situationen under dagen. 
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Figur 9. Exempel på fuktfördelningen i markbränslet under skiftande förhållanden. Samtliga prover togs i 
äldre skog vid Lassekrog i närheten av Ängrabranden. Övre figuren visar fem profiler från mossan 
ner i humuslagret som togs i äldre tall- respektive granskog kl 04.00 natten mellan den 25 och 26 juli 
2018. För varje profil står Ö för övre halvan av det ca 5 cm tjocka mossa/förna-skiktet, U för den undre 
halvan och H1 respektive H2 för två skikt av humuslagret om vardera ca 2 cm. Luftfuktigheten var vid 
tillfället 95%, temperaturen 17 grader och vindhastigheten 1 m/s. Denna tid på dygnet, strax före 
soluppgången, har bränslet vanligen allra högst fuktkvot och branden därmed långsammast spridning, 
om alls någon. Nu var fuktkvoten i mosstäcket kring 20% trots tiden på dygnet  vilket är tillräckligt för att 
möjliggöra brandspridning. Humuslagret var rejält uttorkat, även om det trots lång torka fortfarande finns 
en fuktgradient med ökande djup. När humusen är så här torr är det garanterat att man får omfattande 
glödbrand. I humuslagret är variationen i fuktkvot över dygnet obetydlig, till skillnad mot i mossa/förna-
skiktet (ej visat här). Undre figuren visar prover som togs i samma äldre tallskog av mossa/förna-
skiktet under tidig eftermiddag två olika dagar, med olika luftfuktighet. Proverna den 26 juli togs kl 14:30, 
alltså 10 timmar efter ”nattproverna” ovan. Luftfuktigheten var nu 40% och både övre och undre mossan 
var betydligt torrare än under natten. Drygt 10% fuktkvot i ytbränslet är inget extremt värde, men ger 
förutsättningar för snabb brandspridning. När luftfuktigheten sjunker under dagen följer fuktkvoten i 
bränslet, men ytan reagerar först, vilket gör att den undre halvan av mossa/förnalagret släpar efter en 
del. Proverna från den 28 juli (nederst i figuren) togs strax innan det regn kom som avslutade hela 
brandperuioden. Luftfuktigheten under dagen hade varit kring 65%, vilket avspeglar sig i de väsentligt 
högre fuktkvoterna jämfört med två dagar innan. Trots den höga luftfuktigheten var bränslet bränntorrt. 
Bestämningen av fuktkvoten i alla proverna gjordes gravimetriskt (vägning-torkning-vägning). 
Luftfuktigheten mättes i samtliga fall vid provtagningstillfället. 
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Det gjordes alltså kring 7000 släckningsinsatser i skog och mark under 2018. Den 
geografiska fördelningen av alla dessa (Figur 11) har stora likheter med 
fördelningen av bränder (>0,5 ha) summerade över en längre tidsperiod (1996-
2018, Figur 10). I båda fallen har det varit en högre täthet i Götaland och Svealand 
än längre norrut och en viss koncentration till befolkningscentra, i synnerhet 
Stockholmsregionen. För de västligaste delarna av övre Norrland var det även 
2018 påtagligt låg täthet av bränder.  

Men om man istället ser till bränder av lite större storlek skiftar fördelningen 
avsevärt (Figur 12). Redan bränder över 50 ha är nästan helt begränsade till NV 
Svealand och norrut medan riktigt stora bränder, >500 ha, bara inträffade inom ett 
mycket begränsat område i NV Svealand-Södra Norrlands inland (Figur 12).   

 

 
Figur 10. Fördelningen av några viktiga bas-faktorer för skogsbrandbelastningen i landet. (1) 
Brandvädret illustrerat av medelvärdet för FWI-indexet under 1 maj-31 augusti, 1996-2018. (2) Alla 
bränder i skogsmark under 23-årsperioden 1996 till 2018 som enligt insatsrapporten översteg 0,5 ha. 
(3) Befolkningstäthet. (4) Brandstationer, där gröna punkter är heltidsstationer, röda deltid och öppna 
punkter värn. Från Sjöström & Granström opublicerat 4.   
 
Antalet bränder större än 100 ha var 19 st och större än 200 ha var 12. Dessa 12 
bränder är listade i Tabell 1 och tillsammans står de för drygt 80% av all bränd 
mark under 2018. Alla utom en hade tänts av blixtslag, men än mer remarkabelt är 
att nio hade en historik där de i ett tidigt skede varit nedtagna, men senare åter 
kommit lös. I flera fall efter att ha varit överlämnade till markägaren för 
eftersläckning/bevakning. Bara de nio största ”återtända” bränderna står för för 
mer än 60% av all bränd mark 2018, och det finns givetvis åtskilliga fler i den 
kategorin. Om man skall peka på en enskild orsak till sommarens 
exceptionellt stora areal bränd mark är det just detta: att bränder som i ett 
skede varit nedslagna inte kunnat säkras permanent. Detta kan sägas vara 
ett systemfel, men att det fått så stora konsekvenser är en följd av den 

_____________________________________________________________ 
4 Johan Sjöström & Anders Granström 2020. Skogsbränder och gräsbränder i Sverige 1996-2018. Trender och 
mönster. MSB-rapport. 
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långvariga perioden av gynnsamt brandväder dagarna efter att de slet sig 
lös. Ser man tillbaka i historien är fenomenet återtändning ingen ovanlighet 
för just stora bränder. Sentida exempel är de som inträffade 2008 i Hassela 
respektive Ludvika. 

Några få stora bränder står alltså för merparten av all areal bränd mark och 
därmed också för merparten av de ekonomiska skadorna på skog. Men bränder är 
också svårhanterliga för brandförsvaret så snart de växt sig stora, även om vädret 
är måttligt aggressivt. Det är då inte arealen som avgör så mycket som omkretsen. 
De största bränderna har flera mil gräns runt om (Tabell 1), vilket gör det svårt att 
säkra vunnen gräns (se den tidigare beskrivna problematiken under rubriken 
”Stora bränder”). I de flesta fall, både 2018 och historiskt, är det därför ändringar i 
vädret som slutligen släcker de stora bränderna. 

De stora bränderna under 2018 väckte mycken uppmärksamhet både när de 
pågick och i diskussionen efteråt 5, men man bör ställa sig frågan om fokus för 
samhället bör vara att preparera för hantering av stora bränder (stora staber – 
internationell hjälp etc) eller preparera för att bränder inte skall bli stora 
(slagkraftiga och uthålliga första-insatser, eftersläckning tills brännan är kall)? 

  

_____________________________________________________________ 
5 En statlig utredning initierades redan den 16 augusti 2018 för att ”utvärdera de operativa räddningsinsatserna 
i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län”. Utredningen 
leddes av Jan-Åke Björklund. SOU 2019:7, Skogsbränderna sommaren 2018. 
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Figur 11. Geografisk fördelning av 2018 års bränder uppdelat på (kumulativt) storlekskategorier. Endast 
bränder rapporterade till och med september 2018 ingår. 
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Tabell 1. Samtliga skogsbränder under sommaren 2018 med en areal över 200 ha, 
listade i storleksordning. Arealbestämningen är gjord av Skogsstyrelsen genom 
tolkning från flygbilder eller satellitbilder. Omkretsen är beräknad i GIS-program 
utifrån Skogsstyrelsens kartering. ”Andel” anger hur stor del av sommarens totala 
brandareal som respektive brandfält utgjorde. Brännor vars namn följs av (*) har 
inspekterats på marken och för de som även markerats med (#) finns en detaljerad 
beskrivning av förloppet i denna rapport. För Enskogen anges startdatum för 
räddningstjänstens insatser inom parentes. 
 

Bränna Kommun Startdatum Areal (ha) Andel (%) Omkrets (km) Brandorsak 

Enskogen *# Ljusdal 14/7 (16/7) 4326 18,8 92,7 Blixt. 
Återtändning 

Fågelsjö *# Härjedalen 13/7 3921 17,0 46,4 Blixt. 
Återtändning 

Ängra *# Ljusdal 14/7 3797 16,5 74,6 Blixt 

Trängslet *# Älvdalen 12/7 3468 15,1 70,2 Blixt. 
Återtändning 

Storbrättan * Härjedalen 14/7 944 4,1 29,5 Blixt. 
Återtändning 

Nötberget *# Ljusdal 14/7 872 3,8 23,9 Blixt. 
Återtändning 

Lima * Malung 14/7 501 2,2 17,8 Blixt. 
Återtändning 

Brattsjö *# Örnsköldsvik 18/7 468 2,0 12,0 Träd mot 
kraftledning 

Grötingen Bräcke 14/7 423 1,8 13,1 Blixt. 
Återtändning 

Sierre Jokkmokk 15/7 353 1,5 11,8 Blixt. 
återtändning 

Tovåsen *# Ljusdal 12/7 344 1,5 13,6 Blixt. 
Återtändning 

Pålgård * Ragunda 14/7 221 1,0 8,2 Blixt 
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Antändningsorsaker 
Under perioden 1996-2018 stod olika typer av mänsklig aktivitet för i medeltal 
92% av alla rapporterade bränder med känd orsak i skogsmark 6. Bara 8% 
bedömdes ha orsakats av blixtnedslag, För bränder större än 0,5 ha var dock 
andelen blixtantända bränder något högre, omkring 20%. Antropogena bränder, 
det vill säga de som orsakats av människan, har många olika orsaker och listas i 
fallande ordning: Lägereld/grillning, Pyromani, Barns lek med eld, Gräsbränning, 
Annan känd orsak, Annan bränning, Återtändning mm. Det kan vara värt att 
nämna att drygt 30% av alla bränder hamnar under orsaksrubriken ”orsak okänd”, 
det vill säga att räddningstjänsten inte lyckats hitta en rimlig orsak, vilket är 
olyckligt för brandprevention.  

Generellt är antropogena bränder väl korrelerade med befolkningstätheten i landet 
(Figur 10), där Stockholms län ligger i topp vad gäller antal bränder per ytenhet 
skogsmark. Det betyder att de flesta antropogena bränder inträffar där det är korta 
köravstånd för räddningstjänsten. Dessutom ofta nära väg, eftersom det är där 
folk vistas med olika aktiviteter. Ett avvikande mönster finns för bränder orsakade 
av körning med tunga maskiner i skogsmark, som istället fördelas över landet efter 
klimatgradienter och även i viss mån efter markegenskaper. Det finns nämligen en 
tydlig koppling till blockrik terräng 7.  De maskiner som orsakar flest bränder är 
markberedare och skotare och orsaken är gnistbildning från band eller andra 
maskindelar mot sten. Dessa bränder brukar starta som en liten glödbrand i 
humus, som först efter viss tid (minuter till timmar) går upp med flammor. De 
inträffar därför främst i situationer när humuslagret är uttorkat och det alltså är 
höga nivåer på DMC (se Figur 2). Flera av de senaste decenniernas största bränder 
har orsakats av skogsmaskiner (Bodträskfors 2006, Hassela 2008, Västmanland 
2014) och särskilt efter katastrofbranden i Västmanland har skogsbruket arbetat 
fram branschgemensamma rekommendationer för maskinarbete under perioder 
med hög brandrisk: Alternativen kan vara att köra natt, att undvika steniga 
områden, att använda brandvakt, eller att helt enkelt ställa maskinerna. Den 
extrema sommaren 2018 var det långa perioder då i stort sett all körning i skogen 
låg nere. En enkätundersökning till skogsbruksföretagen som gjordes av 
forskningsstiftelsen Skogsarbeten indikerade att antalet stilleståndstimmar var över 
400 000 och att man nyttjade brandvakt kring 100 000 timmar. Det var också få 
maskintända bränder denna sommar, särskilt under den allra värsta brandperioden 
i slutet av juli. 

En annan antändningskälla med avvikande mönster är järnvägen. Antändningar 
sker främst när bromsar låser sig och man får varmgång och gnistsprut ner på 
banvallen. Största antalet orsakas av godståg, eftersom de har bromsblock av 
gjutjärn, medan persontåg har skivbromsar där risken för varmgång är mindre. 

_____________________________________________________________ 
6 Johan Sjöström & Anders Granström 2020. Skogsbränder och gräsbränder i Sverige 1996-2018. Trender och 
mönster. MSB-rapport. 
7 Sjöström, J, Plathner, V. & Granström, A. 2019. Wildfire ignitions from forestry machines in boreal Sweden. 
International Journal of Wildland Fire vol. 28, sid. 666-677. 
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Ofta inträffar dessa antändningar där det är lutningar som kräver långvarig 
bromsning och det finns notoriska järnvägssträckor där det sker antändningar i 
stort sett varje år. Järnvägsbränder skiljer sig från alla andra antändningsorsaker 
eftersom man kan få en serie av antändningar längs en lång sträcka i stort sett 
samtidigt. Ett sådant exempel är den 650 ha stora branden väster om Oskarshamn 
år 1983, då tändningar skedde längs en sträcka av 11 km. Ett annat problem är att 
räddningstjänsten har svårt att komma fram med fordon mot brandområdet, 
liksom att ta sig över från en sida av spåret till den andra. Sommaren 2018 var det 
åtminstone tre allvarliga järnvägsbränder: Asphyttan, Tallberg och Vännäs, samt 
omkring 150 mindre utryckningar. Branden i Vännäs den 28 juli var extra 
komplicerad genom att gnistor antände själva lasten av timmer som började brinna 
varvid man fick sju antändningar intill spåret längs en sträcka av fem km. När 
larmet kom till Räddningstjänsten om en brinnande tågvagn fick man snabbt upp 
en helikopter som kunde skanna av spåret mellan Vindeln och Vännäs och 
assistera i släckningen.  

Det finns alltså bara en naturlig antändningskälla för bränder ute i terrängen, 
nämligen blixtnedslag. Rent statistiskt är deras fördelning över landet helt 
beroende av klimatets variation, främst nederbördsfördelningen under 
sommarmånaderna och frekvensen av åska i samband med torka. I medeltal är det 
därför stora variationer mellan olika delar av landet i tätheten av blixtantändningar. 
Högst täthet finner man i östra Götaland där antalet per ytenhet är tre gånger 
högre än i västra Götaland och fem gånger högre än i övre Norrland 8.  

När blixten slår mellan moln och mark skapas en kanal med extremt höga 
temperaturer, men den är mycket kortvarig. Sannolikheten för antändning från en 
sådan källa är störst i mycket torrt, finfördelat och relativt kompakt material, och 
precis de egenskaperna har humus efter en längre tids torka. Det typiska scenariot 
är därför att blixten slagit i ett träd, gått i den fuktiga savbarken och där slagit bort 
en strimma av ytterbarken, men att själva antändningen skett i humuslagret vid 
trädets bas (Figur 12). Blixten söker sig kortast väg mot något som leder ström 
och slår därför oftast i träd om det är skog, men kan någon gång gå inne i trädet 
som då ibland sprängs, eller utanpå barken om den är blöt av regn. Det är därför 
inte helt säkert att man kan hitta några säkra spår efter blixtantändningar. 

Åskväder är alltid förknippade med rörelser av regn/hagel uppe i molnen, men det 
är inte alltid som något regn når marken där blixten slår. Nederbörden kan ibland 
avdunsta innan den når mark, eller att blixten slår på sidan av det spår som regnet 
lämnar på backen. Intensivt regn kan döda den lilla glöd som blixten genererat, 
men om det bara regnar några få mm stannar detta i mossan/förnan utan att 
påverka glöden nere i humuslagret, och då kommer elden upp med flammor först 
när ytskiktet torkat upp nog för att bära elden, ibland flera dagar senare.  

Sommaren 2018 hade alla förutsättningar för talrika blixtantändningar, och det i 
större delen av landet: långa torrperioder vilket resulterade i starkt uttorkad 

_____________________________________________________________ 
8 Granström, A. 1993. Spatial and temporal variation in lightning ignitions in Sweden. Journal of vegetation 
science 3:737-744. 
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humus, avbrutna av episoder med kortvarigt inflöde av fuktigare luftmassor som 
genererade talrika värmeåskväder. Den allra värsta perioden inträffade den 12-14 
juli. Alla blixtslag mellan moln och mark i mellersta delen av landet visas i Figur 13 
för de fyra dagarna 11-14 juli. Det finns stråk där nedslagen kommit oerhört tätt, 
men dessa har också ofta genererat riklig nederbörd, varför det snarare är i de 
något glesare områdena som antändningsrisken är högst. Ett exempel på ett sådant 
område är Kårböle, där drygt tio nedslag den 14/7 ledde till minst fyra 
antändningar, varav en dog sotdöden, tre gick upp direkt, medan en spred sig med 
flammor först dagen efter.  

Totalt inträffade 934 bränder som har blixtnedslag som angiven orsak. Under de 
tre dagarna 12-14 juli inträffade 187 av dessa, med 34, 72 respektive 81 
antändningar, med koncentration till Dalarna, Hälsingland. 

  

 
Figur 12. Blixtslag i tall som tände eld på berget ovanför Pålgård i Hammarstrand. Här var det två 
närstående tallar som båda hade träffats, troligen av samma blixt. Blixtantändningar sker vanligen i 
humuslagret vid trädets bas. Blixten har letts i den fuktiga savbarken varvid en strimma bark slitits bort 
av den ångexplosion som uppstår på grund av hettan, vilket exponerar den ljusa veden. I centrum av 
strimman syns också en ca 2 mm brun zon, vilken består av savbark som svetsats fast mot veden av 
själva blixtkanalen, och illustrerar hur smal denna är. Pålgårdsbranden blev slutligen 221 ha.  
Foto: Anders Granström. 
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Figur 13. Blixtnedslag till mark som registrerats under de fyra dagarna 11-14 juli 2018 i den del av 
landet där de mest allvarliga skogsbränderna inträffade. 
 

Detaljstuderade bränder 
Ett antal av de mest allvarliga bränderna under sommaren har analyserats närmare 
(Tabell 1). Flera olika källor har använts för att kunna rekonstruera och förstå 
händelseutvecklingen. Räddningstjänsternas händelserapporter (insatsrapporter) är 
en källa som varierar i kvalitet och sällan är särskilt innehållsrika, särskilt för 
insatser som sträcker sig över flera dagar. Rapportsystemet i sig (numer det 
allenarådande Daedalos) är inte designat för att följa en längre händelse. 
Exempelvis listas alla enheter med tid ner på sekunden för ”start”, ”kvittens”, 
”framme” och ”klar”, men inte vilken dag detta gäller! Insatsrapporterna har också 
plats för fritext, men rapporten skrivs i efterhand och mängden information här 
varierar stort. En mer innehållsrik källa är ofta SOS ”ärendekopia”. Även i denna 
listas alla larmade resurser utan angiven dag (!), men under rubriken ”åtgärder och 
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anteckningar i ärendet” listas med dag och tid många notiser som ger stöd till vad 
som verkligen gjordes och när det gjordes. Åtgärder (larm, ute, framme etc) listas 
automatiskt, men även de anteckningar som SOS-operatören gör fortlöpande efter 
samtal med räddningsledaren eller inringare kommer med. Kvaliteten varierar, 
men avspeglar kommunikationen i realtid. Som exempel på en kortfattad men 
innehållsrik anteckning kan man ta denna, från branden i Storbrättan måndag 16/7 
kl 16:55: ”Började se rök 10 min sen på samma ställe som det brunnit innan, kanske denna? 
[personnamn telefonnummer]. Blir mer och mer. Ser från Orrmo”. Här har en inringare sett 
rök på 11 km håll och misstänker (korrekt) att det skett en återtändning av en 
tidigare nedslagen brand, varvid operatören lägger in en anteckning. 

Bildmaterial som tagits av olika aktörer på marken (Rtj, privatpersoner etc) varit 
till stor hjälp, inte minst för att digitala bilder ger en korrekt tidsställning. En 
annan viktig informationskälla har varit Brandflygets bilder, som ofta gett scener i 
anslutning till upptäckt. Från och med den 17 juli flög även Kustbevakningen och 
de har filmat med värmekamera som ser genom rök, vilket gör det möjligt att 
positionera brandgränsen och bedöma brandintensiteten. KBV alternerade mellan 
de olika bränderna och hade som en primär uppgift flygledning, varför deras fokus 
inte alltid varit brandens agerande, men genom att de filmat så gott som 
kontinuerligt går det ändå att bygga ihop en kartering av utbredningen, när och där 
de flugit. Från den 17/7 finns dock bara ett urval stillbilder arkiverade. 

Två satellitsystem har också bidragit. Dels Sentinel-2 som har gett scener med hög 
upplösning (ca 10 m) var annan till var tredje dag (exempelvis 14/7, 16/7 (ej hela 
området), 17/7, 19/7, 22/7, 24/7). Där finns flera olika bandkombinationer av 
vilka en del kan identifiera heta zoner och se igenom rök. Moln skymmer däremot 
marken och ger dessutom skuggor vilka försvårar tolkningen av bränd respektive 
obränd mark. Ett annat viktigt satellitövervakningssystem är VIIRS, som vanligen 
ger två till tre scener per dygn. Detta system är specialdesignat för att kunna 
detektera just bränder globalt. Tyvärr sker överflygningarna av Skandinavien ofta 
(men inte alltid) på natten, när brandaktiviteten är låg. Upplösningen för VIIRS är 
ca 350 m. Det finns även ett parallellt satellitsystem MODIS, men detta ger 
väsentligt sämre upplösning än VIIRS och har inte gett nämnvärda bidrag.  

Jag har också fått positions- och tidsbestämningar för alla registrerade blixtnedslag 
under juli månad över Mellannorrland och Svealand, för att kunna verifiera 
misstänkta blixtantändningar.  

Vidare har jag intervjuat många personer som deltagit i släckningsarbetet (Rtj, 
markägare, Skogstjänstemän). Jag har också fått hjälp av SOS-alarm att lyssna av 
de initiala larmen för några av insatserna. Under sensommaren/hösten 2018 
besökte jag flera av brandområdena (se Tabell 1) för att bedöma skogsstruktur, 
bränslen, brandintensitet och vindriktning, i synnerhet nära antändningsplatserna. 
Jag försökte också hitta kvarstående spår av insatserna (uppvattnade linjer, 
överbränd slang etc). Slutligen var jag även på plats i ett av brandområdena under 
pågående insats (Ljusdalskomplexet mellan den 25 och 28 juli, samt 3-5 augusti) 
och kunde då bland annat följa stabsarbetet från insidan. 



 

32 

Nedan ges en beskrivning av händelseförloppet för sju av de största bränderna 
sommaren 2018, ordnade kronologiskt efter brandstart. 

12 juli. Tovåsen-Gällsjön 
12 juli. Trängslet 
13 juli. Fågelsjö-Lillåsen 
14 juli. Ljusdalskomplexet (Ängra, Nötberget, Enskogen) 
18 juli. Brattsjö 
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Tovåsen/Gällsjön 
Startad genom blixtnedslag 12/7 kl 12:03. Larm till Rtj kl 14:33 12/7. Slutlig areal 
344 ha 

Startplatsen ligger öster om Lillsjön i södra delen av Ljusdals kommun, några km 
norr om gränsen mot Ovanåker kommun. Terrängen intill startplatsen är låga 
fastmarkskullar omgivna av myrmark. Blixten hade slagit ner i en grov tall och tänt 
vid dess bas. Avstånd från väg var drygt 400 m. Under kvällen torsdagen den 
12/7 släcktes elden ned av Räddningstjänstens Ljusdals-styrka. Tändplatsen och 
större delen av brandområdet låg inom ett smalt privatskifte, men gick också ut 
något på omgivande Sveaskogs mark. Sveaskogs entreprenör blev kallad till 
platsen och tog över en dryg timme efter midnatt fredag 13/7. Arealen bedömdes 
av räddningstjänsten till 4 ha, men av entreprenören som något mindre.  

Ungefär samtidigt med denna brand var det ytterligare en blixtantändning ca 9 km 
längre norrut, på Sveaskogs mark. Även denna släcktes ner av Räddningstjänsten 
Ljusdal och överlämnades till Sveaskog strax efter den vid Lillsjön. Arealen var 
några hundra m2. 

Det nedsläckta brandområdet öster om Lillsjön hade gräns mot sjö, myr och 
skogsmark. Slang var dragen runt området och försörjdes från en pump i Lillsjön. 
Brännan, liksom den längre norrut, bevakades under fredag och lördag parallellt av 
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entreprenören. Under lördag eftermiddag 14/7 skedde ytterligare en antändning 
på Sveaskogs mark efter blixtnedslag kl 13:27, denna gång nära krönet på en 
markerad höjd 9 km SSO Lillsjön, söder om gränsen till Ovanåkers kommun. 
Brandflyget upptäckte, fotograferade och larmade denna brand på lördag kl 14:47. 
Man återkom och tog foton knappt tre timmar senare, under pågående insats av 
räddningstjänsten, som visar att elden då var nästan helt nedtagen. Denna brand 
fick en slutlig areal av 3 ha och överlämnades till Sveaskog några minuter efter 
midnatt. Under söndagen alternerade entreprenören mellan de tre områdena, men 
beskrev området vid Lillsjön som lugnt. 

Kl 12.37 på söndag 15/7 kom larm till SOS om brand vid Svansmyrtjärnen, öster 
om Lillsjön. Räddningstjänsten Ljusdal hade nu alla resurser låsta på andra 
bränder, men fick hjälp av Ovanåker Rtj som skickade en styrka från Edsbyn, ca 
35 km SO om branden (ca 35 minuters körtid). Denna brand uppfattades av 
Räddningstjänsten som en ny antändning, men det är mer sannolikt att elden spritt 
sig från det tidigare nedsläckta området. Vinden var i huvudsak sydlig, med 
dragning SV under kvällen. Under kvällen/natten förefaller elden ha kommit 
under kontroll. I norr var elden stoppad i ett parti skogsmark med en slang-linje 
(Figur 15). Brännan var då i storleksordningen 20 ha, varav 3-4 ha i den del som 
brunnit 12 /7. Det som brunnit under söndag anslöt direkt mot det område som 
brunnit under torsdagen och intensiteten i ”kontaktzonen” var relativt hög, vilket 
stöder antagandet att det rörde sig om en återtändning, med tanke på 
vindriktningen under söndagen (elden bör alltså inte ha backat utan gått med 
vinden från det gamla brandområdet).  

Måndag 16/7 kl 08:00 beskrevs Tovåsenbranden som ”inte under kontroll men 
inringad” i länsstyrelsens regionala lägesbild. Men under förmiddagen bröt sig elden 
ut över den norra slanglinjen och spred sig med hög intensitet norrut, driven av 
SO vind (Figur 14). På brandflygets bilder från kl 11:37 (verifierad också via en 
satellitbild tagen något senare) har elden ganska nyss kommit lös och hunnit sprida 
sig omkring 300 m, med ett hästskoformat huvud om ca 250m bredd. Intensiteten 
var hög. När brandflyget återigen tog bilder över området tre timmar senare, kl 
14:39 var elden uppe nära södra stranden av Gällsjön. På den östra flanken 
begränsades elden en bit från vägen. Flygbilder från kl 18:40 visar att elden då nått 
upp till stranden av Gällsjön och spridningen i vindens riktning därmed stoppad. 
Flankerna var dock aktiva om än med lägre intensitet och rökutvecklingen var 
betydligt mindre än fyra timmar tidigare.  
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Figur 14. Bild över Tovåsenbranden tagen av brandflyget måndag 16/7 kl 11:39, strax efter att elden 
med sydlig vind brutit sig ut i den norra delen och hunnit sprida sig ett stycke norrut med hög intensitet 
(kraftfull rök i bildens centrum). Elden har innan dess varit begränsad och inringad, åtminstone delvis 
med slanglinje. Svag rök stiger upp från glödbrand i det område som brunnit dagen innan (partiet mellan 
de gula och vita streckade linjerna). På bilden syns en av räddningstjänstens släckbilar (inringad). Från 
släckbilen går det också att på original-bilden följa slang en bit in mot brännan (vit streckad linje), vilken 
sen till åtminstone mer än hälften av den antydda sträckningen också kunde följas på marken (bränd 
slang och armatur). Den gula streckade linjen markerar en del av brandgränsen där det troligen inte 
dragits slang (skulle annars ha varit synlig på bilden). Området mellan den delen av gränsen och vägen 
kom också att brinna, faktiskt i det allra sista skedet, och elden hängde sig sen kvar där länge i form av 
svårsläckt glödbrand i en före detta myrodling. På bilden syns också Gällsjön och i vänstra delen några 
av de tjärnar och myrar som ligger i en svacka mellan Gällsjön och Lillsjön, och där elden tog sig över 
under tisdagen. Foto: Åke Palm, brandflyget.     
 

På brandområdets västra sida, mellan Lillsjöns nordspets och Gällsjön går ett ca 
800 m närapå sammanhängande myrstråk med ett par mindre tjärnar (Figur 17). 
Under måndag kväll gjordes fåfänga försök att etablera en slang-linje över de mest 
kritiska passagerna. Kl 15:30 angavs branden av Länsstyrelsen vara ”40-50 ha, inte 
under kontroll men inringad”. Räddningstjänsten anger också att man har brist på 
slang. En helikopter verkar dock ha varit på plats under eftermiddagen, enligt 
Länsstyrelsens noteringar från 16/7 kl 15:30. 

Under tisdag förmiddag 17/7 skedde ingen nämnvärd expansion. En styrka om 
1+4 från Sala-Heby löste av Edsbyn mitt på dagen och hade en minibuss och en 
tankbil (10 m3) med sig. De beskrev läget som relativt lugnt. På plats fanns också 
en grupp om ca 7 personer anlitade av Sveaskog (från två olika entreprenadfirmor 
som löste av varandra). På östra flanken fanns en slanglinje mellan Gällsjön och 
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Svarttjärn (se Figur 17). Gissningsvis har vänstra flanken hållits på plats av 
helikopterbevattning, för ännu kl 13:30 på tisdag eftermiddag låg eldens vänstra 
flank längs denna sträckning, men hade tagit sig upp i fastmarken på ett par ställen, 
med ett aktivt huvud på fastmarken mellan tjärnen Finten och Gällsjön. Samtidigt 
tycks det ha skett en viss vindkantring mot ostlig vind. Under sena eftermiddagen 
på tisdag 17/7 började elden sprida sig i NV-riktning in i ett större terrängavsnitt 
utan några naturliga brandhinder, förutom en nord-sydlig skogsbilväg, ca en km 
västerut. Detta observerades av Salastyrkan och omkring kl 18 körde de runt 
Gällsjön och började spreja vägkanten från vattenkanonen på tankbilen. I norr 
kunde man fylla tankbilen direkt ur Gällsjön där vägen går nära sjön. Kl 20 hade 
elden åtminstone i ett segment nått fram till ett par hundra meter från vägen. På 
några enstaka platser har det varit kronbrand, och generellt har intensiteten varit 
hög när elden först tog sig in i detta område, vilket utgör den större delen av hela 
brännan (ca 200 av totalt 344 ha), och även har den mest värdefulla skogen.  

Sent på kvällen vid midnatt byttes styrkan från Sala-Heby av en från Västerås. 
Elden hade då drivits av SO vind upp till slutlig gräns på ett hygge i kilen mellan 
väg och Gällsjön. En pump hade där satts i sjön, med en ca 100 m slanglinje tvärs 
över hygget till vägen. Under kvällen hade man också en helikopter i arbete där.  

På vänstra flanken spred sig elden västerut mot vägen med betydligt lägre 
intensitet, vilket tydligt syns genom en ca 200 m zon närmast vägen med liten 
påverkan på träden (Figur 17). Elden bör här ha nått fram till vägen under natten 
till onsdag, vilket också indikeras av VIIRS från strax efter kl 02. På onsdag 
morgon 18/7 Kl 08:30 visar KBV-filmer att elden hade kontakt med vägen i 
väster längs en sträcka av omkring 2 km räknat från nordspetsen vid Gällsjön. Just 
då var vinden nordostlig och en ca 700 m aktiv front rörde sig söderut mellan 
Lillsjöns nordspets och vägen i väster. Styrkan om fem man från Sala-Heby 
fortsatte arbetet längs vägen på västra sidan. Längs östra sidan arbetade två 
brandmän utifrån en släckbil, likaså längs väg. Senare under dagen var det åter 
sydlig vind men under kvällen vind från NVoch under kvällen var elden i stort sett 
begränsad inom sin slutliga areal. I söder kom elden att stoppas mot en stickväg 
och mot en ca 500 m lång slang-linje över stenig hyggesmark med 
vattenförsörjning via tankbil i västra delen av den linjen (Figur 17 och 18). 
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Figur 15. Drönarbild tagen i brandområdets sydvästra hörn kl 23:00 onsdag 18/7. Obs, bilden har vänts 
så att norr är uppåt i bilden, för enklare jämförelse med kartorna. Räddningstjänstens tankbil som står i 
vägskälet försörjdes med vatten från en bärbar pump i tjärnen som syns till höger i bilden (där 
strandlinjen har markerats för större tydlighet). Avståndet från stranden till vägskälet är ca 70 m. 
Tidigare på dagen hade vinden varit sydlig men sent på kvällen låg den på från NNV och drev elden 
med relativt god fart mot stickvägen. Där hade man vattnat från tankbilens vattenkanon de första ca 500 
m. Därefter hade man etablerat en uppvattnad slanglinje ca 500 m över hyggesmark ner mot Lillsjöns 
västra strand. Elden hade sitt mest aktiva huvud ett stycke till vänster om den sektor som syns i bilden 
och hade nått fram till stickvägen omkring en halvtimme tidigare, och då med högre intensitet än elden 
som syns här. Drönarpiloten var en civilist som dök upp på kvällen och erbjöd hjälp. Den här bilden är 
ett foto taget av pilotens videoskärm. Foto Gustav Skoog, Rtj Sala.  
 

 
Figur 16. Tovåsenbrännans södra gräns, väster om Lillsjön. Norr är uppåt i bilden. Begränsningen mot 
söder utgjordes dels av en stickväg som förstärkts med vattning från räddningstjänstens fordon (märk 
det röda, levande ca 10-20 m breda bältet närmast stickvägen i söder), dels av en slanglinje som lagts 
över främst hyggesmark ner till Lillsjöns strand. Någon pump sattes aldrig i Lillsjön utan linjen försörjdes 
via tankbil. Flygfoto i IR-färg, där levande grön växtlighet får röd färg. Lägg märke till att intensiteten har 
varit högst i ungskogen strax väster om hygget, där elden fläckvis har gått upp i trädkronorna (mörka 
zoner). Merparten av det område som syns i bilden brann under kvällen den 18/7, med vind från N-NV 
(enligt pilen), vilket innebär att elden gick med vinden ner mot begränsningslinjen. Tidigare under dagen 
hade vinden varit den motsatta och elden hade då långsamt backat ned mot detta område. 
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 Torsdag 19/7 var det NV vind mitt på dagen, men endast obetydlig öppen eld på 
några platser i ytterkanterna, och branden var infångad. Marginell spridning 
fortsatte in i en beskogad myrodling på östra sidan nära vägen, där det var en 
mycket svårsläckt torvbrand under många dagar. Bland annat dämde man i ett dike 
för att få upp grundvattennivån och bli kvitt glödbranden.  

 

 
Figur 17. Utveckling dag för dag av Tovåsenbrännan. Den kom att bli avgränsad mot huvudsakligen 
vägar (vit streckning), myrmark (gul streckning) och öppet vatten. Endast mindre delar av gränsen ligger 
i skogsmark (röd streckning), varav det längsta partiet går över hyggesmark i söder, mellan väg och sjö. 
Antändningen skedde genom blixtslag i en grov tall öster om Lillsjön (stjärnan), som identifierades av 
eftersläckningspersonalen. Blixtregistreringssystemet koordinatsatte ett nedslag här den 12/7, ca 200 m 
SO därom, vilket ligger inom felmarginalen för dess positionering. Larmkoordinaten hos SOS blev 
emellertid placerad på södra sidan Lillsjön, och benämndes också så. Elden togs ner på kvällen den 
12/7 och var då begränsad till ett par ha öster om Lillsjön. Den återtände tre dagar senare den 15/7 och 
den successiva utbredningen fram till och med den 18/7 är inritad, baserad på scener från brandflyg, 
Sentinel och KBV. Brännans totalareal är 344 ha.  
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Slutsatser Tovåsen/Gällsjön 
Från brandbekämpningssynpunkt är området gynnsamt, med ett stort antal 
sjöar/tjärnar, öppen myr och flera mindre tjärnar. Vad gäller myrmarken har en 
del brunnit, men det är likväl lättare att stoppa en eld på öppen myr än i skog, 
även om spridningshastigheten i gammal starrförna kan vara snabb. Myrstråket 
mellan Lillsjön och Gällsjön gör dock att det saknas genomgående öst-västliga 
vägar och för att ta sig från ena sidan av brännan till den andra krävs att man kör 
norrut runt Gällsjön, en sträcka på omkring 10 km, eller ca 20 minuter i bil. En 
annan komplicerande faktor är den stora omfattningen av grund och till delar 
dikningspåverkad myr. Allra värst i det avseendet är en gammal myrodling med ca 
40-årig skog i östra delen av brännan, som krävde mycket stora insatser i 
eftersläckningsarbetet, långt efter att elden var begränsad. I just detta parti tog sig 
elden dock in först efter onsdag morgon, i allra sista skedet av eldens spridning.  

Yttergränsen för Tovåsenbrännan är ca 13,6 km, varav ca 40% ligger mot väg 
(frånsett att det längs stora sträckor har varit en smal bård obränd vegetation 
närmast vägen, som ett resultat av bevattning från vägen.), 41% ligger mot 
sjö/tjärn och 11% mot myr. Endast ca 8% av gränsen utgörs av fast skogsmark, 
varav merparten hygge.  

Med tanke på den vindriktning som rådde under de värsta dagarna (måndag-
onsdag) låg området gynnsamt till. I den huvudsakliga spridningsriktningen låg 
Gällsjön och ett stort myrkomplex, vilket stoppade spridningen norrut.  

Man kan konstatera att eftersläckningen av det ganska lilla första brandområdet 
öster om Lillsjön fallerade, vilket kan ha att göra med alltför stor belastning för 
eftersläckningspersonalen. De hade att ta hand om tre separata brännor, på flera 
km avstånd från varandra. 

Efter att elden åter hade tagits ner under söndag kväll/natt bröt den sig ut över en 
vattnad gräns där det låg en etablerad slanglinje. Det är troligt att man inte hade 
folk nog att underhålla den under måndag eftermiddag. 

Det är också lätt att i efterhand se hur man med en väl underhållen slanglinje 
mellan Lillsjöns nordspets och Gällsjön under måndag kväll/tisdag förmiddag, 
innan vinden kantrade och drev elden mot väster, hade kunnat begränsa elden till 
omkring en tredjedel av den brunna arealen. Det hade dock krävt mer folk än som 
var på plats. Man bör betänka att det inte finns vägaccess, varför materiel och 
pumpar hade behövt bäras circa 600 m. Någon ATV eller 4-hjuling fanns inte 
tillgänglig.  
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Trängslet 
Startad genom blixtnedslag 12/7 kl 18:39. Larmad 19:45. Slutlig areal 3468 ha. 

 
Trängsletbrännan som dess gränser har karterats av skogsstyrelsen. Ett antal större obrända myrar har 
särmarkerats, men det finns många ytterligare stråk av obränd myr inom brännan. Stjärnan anger 
positionen för blixtantändningen vid Haraldsåsen. 
 

Under eftermiddagen på torsdag 12/7 skedde flera ganska simultana 
blixtantändningar inom Älvdalens kommun, varav några släcktes inom kort av 
åtföljande regn, medan en handfull krävde insatser av räddningstjänsten. 

Inom det 54 000 ha stora Älvdalens skjutfält (Trängslet) tände blixten fyra bränder 
(Figur 20). En tändning skedde kl 17:35 på lågfjället Storvarden strax nordöst om 
Rödbergets naturreservat. Den brann i ganska öppen ljungdominerad 
hedvegetation och självslocknade senare under kvällen vid en storlek av ett par 
hundra m2, antagligen till följd av viss nederbörd strax efter antändningen. Tjugo 
minuter senare tändes två separata bränder av nedslag 5 km längre söderut, i 
tallskog strax öster om Mossidammen. Av en slump observerades dessa blixtslag 
av Fortifikationsverkets driftchef som befann sig på andra sidan dalgången. När 
rök kom upp ur skogen några minuter senare ringde han SOS och larmade. 
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Bränderna släcktes ned under kvällen av en räddningsstyrka från Älvdalen och 
överlämnades till markägaren, Fortifikationsverket, kl 23:34. Vid 
eftersläckningsarbetet använde fortifikationsverkets personal bandvagn utrustad 
med 1m3-tank, pump och slang. Bandvagnen forslades dit med lastbil. De två 
bränderna ligger i skog, 670 respektive 1000 m från änden av en skogsbilväg. 

Den fjärde branden tändes av ett blixtnedslag kl 18:39 18 km längre västerut och 
upptäcktes av brandflyget, som ringde SOS kl 19:45 (Figur 18). Tändplatsen ligger 
ca 1500 m SSV Haraldstjärn och det är denna brand som kom att benämnas 
”Trängsletbranden”, sommarens fjärde största brand i landet. 

  

 
Figur 18. Brandflygets bild 12/7 circa kl 19:45 vid upptäckten av Trängsletbranden. Bildriktning ungefär 
mot väster. Areal vid tillfället ca 0,8 ha. Vattenblänken i övre delen av bilden är Granån. Vägen i högra 
delen är ”Norra vägen” som leder upp och förbi Haraldstjärnen, ca 1,5 km längre upp på berget 
(Haraldsåsen). Foto: Peter Wicander 
 

Platsen där antändningen skedde är en i det närmaste plan hedmark med mycket 
gles och luckig tallungskog. Markvegetationen dominerades av ljung och lingon, 
med ett stort inslag av lav i bottenskiktet (Figur 19). Området är lättillgängligt, ca 
300 m från närmaste väg. Foton från olika vinklar tagna av brandflyget, en dryg 
timme efter antändning, visar att branden då hade en area av omkring 0,8 ha. 
Räddningstjänsten från Särna deltidsstyrka släckte ner området under kvällen. 
Fortifikationsverkets personal anlände från brännan vid Mossidammen och tog 
över för eftersläckning kl 01.03 natten till fredag 13/7. Arealen bedömdes då av 
räddningstjänsten till 2500 m2, men var antagligen betydligt mer än 1 ha (Figur 21). 
Eftersläckningsarbetet gjordes som vid de andra bränderna med hjälp av vattning 
från bandvagn, vilken fraktades mellan brandområdena. Mellan Mossidamm-
bränderna och Haraldstjärnbranden är det 26 km längs farbar väg.  
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Figur 19. Området där antändningen av Trängsletbranden skedde i en gles tallungskog. Bilden visar ett 
parti med obränd lav och ljung, vilket är en del av den gräns som vattnades upp vid släckningen under 
kvällen den 12/7. Arealen var då antagligen en dryg ha. Dagen efter vaknade elden från kvarvarande 
glödbrand och spred sig över 40 ha innan man åter lyckades begränsa den. Foto: Anders Granström. 
 

Fredag morgon 13/7 kom en av de två bränderna öster om Mossidammen lös. 
Fortifikationsverket ropade då in en helikopter från en näraliggande firma som 
anlände 08:30. Efter ca tre timmars arbete hade man slagit ner elden vid en areal 
av mellan 1 och 2 ha, varefter man fortsatte att eftersläcka, med fotfolk och 
bandvagn med tank. 

 

 
Figur 20. Röda punkter markerar blixtnedslag torsdagen den 12 juli 2018 i området kring Älvdalens 
skjutfält. Fyra av dessa resulterade i antändningar (stjärnor) varav nr 1, 2 och 3 krävde insatser av 
räddningstjänsten, medan nr 4 självslocknade. Den antändning som markerats som nr 1 gav upphov till 
”Trängsletbranden”. Två dygn senare, den 14/7 var det ytterligare åsk-aktivitet i området som tände en 
femte eld. Övriga blixtnedslag den dagen har inte markerats. 
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På fredag eftermiddag kl 18:06 larmade en privatperson om brand vid 
”Brunnåsen” (som ligger en bit sydost om brandplatsen). Denne hade haft svårt få 
SOS att inse situationens allvar och ringde därför direkt till kommunens 
räddningschef. Efter att räddningschefen diskuterat med bl a SOS drogs ett larm 
och Räddningstjänsten for återigen ut och lyckades slå ner elden under kvällen. 
Den hade då gått österut uppöver en markerad sluttning med äldre tallskog, vilket 
indikerar relativt västlig vind (vid Bunkris vägstation (18 km SSV brännan) var 
vinden under eftermiddagen svag från väst och sydväst, men under kvällen även 
från N och NO). Luftfuktigheten var enligt SMHI mitt på dan 45%. När 
brandflyget tog en bild på kvällen var det tydlig vind från NO och elden hade då 
även gått med vinden över vägen i SV (Grantorpvägen) men hejdats mot myrmark 
och surdrog vid Granån (Figur 21). Räddningstjänsten satte pump i Granån för att 
försörja ett slangsystem upp längs ”Norra vägen” ca 1 km. Från vägen drogs slang 
in mot brännan, men ringade den inte. Höjdskillnaden från ån till åsens krön är ca 
120 m, men till brandområdets högsta punkt något mindre). Man hade en 
helikopter i arbete, och bandvagnar och fick under kvällen håll på elden. 
Helikoptern stod för mesta insatsen i att hejda utbredningen, varefter man försökt 
eftersläcka från bandvagnar.   

 

Figur 21. Utvecklingen av Trängsletbrännan under de första dagarna. Stjärnan anger positionen för 
blixtantändningen vid Haraldsåsen. Räddningstjänsten var avslutad två gånger, med den utbredning 
som visas i kartan för den 12/7 resp 13/7. Karteringen av dessa områden har gjorts från brandflygets 
bilder (12-13/7) respektive en Sentinel-scen från den 14/7. Återtändningen den 15/7 skedde alltså från 
en gräns som tagits ner 1½ dygn tidigare. Pilen indikerar eldens ungefärliga spridningsriktning. Även 
denna utbrytning hejdades framåt kvällen den 15/7, men då var arealen redan kring 100 ha och 
brandgränsen omkring 4 km. Fram till dess hade man skött brandbekämpningen ”som vanligt”, med 
insats både på marken och med helikopter, men drog sen tillbaka all markpersonal från skogen efter att 
man blivit varse risken för exploderande blindgångare. Arbetet fortsatte dock på marken längs Norra 
vägen, där man bland annat satte en sprinklerlinje. Elden vaknade på eftermiddagen 16/7 och hoppade 
över Norra vägen, trots de insatser man gjort med vattning längs vägen. Skalstock 100 m i kartans 
nedre vänstra hörn. 
 



 

44 

Under lördag 14/7 skötte 15-20 hemvärnsoldater eftersläckning av brännan och 
området beskrevs av Fortifikationsverkets personal som helt lugnt. 
Luftfuktigheten var hög (SMHI anger 82%) och det förekom åskskurar under 
eftermiddagen, även om det sannolikt inte kom något just här. Räddningstjänsten 
avslutades en andra gång kl 18:25, men pump och slang fick ligga kvar. Arealen vid 
avslut angavs av räddningstjänsten till 20 000 m2, alltså 2 ha, men det stämmer 
inte. En satellitbild från den 14/7 visar ett något avlångt avbränt område med 
längd av 1000 m, bredd 600 m och en areal om ca 40 ha (Figur 21). Omkretsen 
(dvs brandgränsen) var ca 2000 m, varav merparten låg i skogsmark, och endast en 
mindre del mot myr respektive väg. Omkring 50% av gränsen (mot söder och 
sydost) blev permanent, dvs blev aldrig överspelad av det senare skeendet.  

Söndag 15/7 kl 13:12 larmades Räddningstjänsten åter till området av Fortverkets 
eftersläckningspersonal efter att elden kommit lös igen. Nu var luftfuktigheten 
riktigt låg (32% enligt SMHI).Vinden låg på från SV och elden gick uppför en 
ganska lång sluttning som småningom flackar ut söder om Haraldstjärn. 
Medelvinden var bara kring 2m/s, men med byar upp mot 7m/s, enligt 
Trafikverkets vägväderstation i Bunkris, 18 km SSV om brandområdet. 
Räddningstjänsten hade hjälp av två norska helikoptrar 9 under söndagen och 
framåt kvällen var elden åter infångad efter att den expanderat omkring 500 m i 
riktning mot myrområdet SSO Haraldstjärn. Huvudet hade stoppats strax innan 
myren.  Det avbrända områdets yta var då närmare 100 ha. Räddningstjänsten 
hade under söndagen ca 20 personer i arbete från 5 stationer, vilka gick 2-skift 
med 12-timmarspass. Dessutom fanns mellan 5 och 10 personer från Fortverket 
samt ett 20-tal från hemvärnet.  

I Haraldstjärn fanns nu en pump och ett slangsystem nerefter Norra vägen mot 
Granån, där man hade ytterligare en pump. I den nedre delen av slänten var det 
endast ett smalt bälte av obränd vegetation, men elden hade ingenstans gått ända 
fram till vägen. Från Haraldstjärn fanns också en (dubbel) slanglinje över vägen 
och söderut ca 600 m genom obränd skog fram till brandområdet där systemet 
grenades. Avsikten var att bygga ett slangsystem intill gränsen runt hela brännan 
för att möjliggöra effektiv eftersläckning. På flygbild från dagen efter syns delar av 
slangdragningen och även att man hade hunnit påbörja eftersläckningen (Figur 
22). Systemet blev dock aldrig färdigbyggt. Under dagen fick man upp en 
materielcontainer från MSBs depå i Ludvika för att täcka behovet av slang och 
förgreningar. Brännans totala gräns var nu drygt 4 km, varav omkring 2 km var 
nyss nerslagen och alltså i akut behov av eftersläckning. Till allra största delen hade 
elden tagits ner av helikopterbevattning. Förutom arbetet med att etablera en 
slanglinje gick Fortifikationsverkets bandvagnar (med tank, pump och slang) runt 
gränsen och släckte vid behov. Sent på söndag kväll anlände ytterligare två av 
Fortifikationsverkets bandvagnar, som transporterats upp från Karlskoga. 

  
_____________________________________________________________ 
9 Senare inträffade ett ganska onödigt tillbud med en av dessa, när försvarets Black Hawk-helikopter kom till 
Rivsjölägret och gick ner för landning alldeles för nära den norska helikoptern, just som den var på väg att 
lyfta. Den drog i sig grus vilket ledde till någon form av haveri och flera dagars stillestånd.   
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Figur 22. Bild tagen från helikopter måndag 16/7 kl 12:32 riktning österut. Den större vägen är ”Norra 
vägen” och den mindre ”Bombvägen”. Ett antal fordon står i vägskälet. Slang var dragen längs vägen 
med försörjning från Granån och Haraldstjärn. Slang som är synlig i bilden har markerats med gul 
heldragen (stomledningar) respektive streckad gul linje (grenar in mot brännan). Brännan är den mörka 
zonen till höger i bilden, med en i huvudsak lugn gräns, förutom spridda rökar. Senare på dagen 
lossnade elden i den övre delen av bilden och gick över vägen en bit ovanför vägskälet. Längs Norra 
vägen uppifrån Haraldstjärn fanns en kedja med sprinklers, som var trycksatt och igång när elden gick 
lös. Kedjan gick dock av allt att döma inte hela vägen ner till vägskälet som syns i bilden.  
Foto Peter Bäcke, Brandkåren Norra Dalarna. 
 

Vid en stabsgenomgång strax efter midnatt där skjutfältets chef för första gången 
deltog berättade han att branden låg inom ett av skjutfältets målområden och att 
det fanns risk för att blindgångare skulle kunna detonera, vilket förutsatte ett 
säkerhetsavstånd av 600 m. Insatsledaren beslöt då att avbryta allt arbete inne i 
skogen. Under natten och efterföljande morgon byggde man istället ett 
sprinklersystem från Haraldstjärn ner längs vägen en sträcka och driftsatte detta 
(Figur 22).  

Måndag förmiddag 16/7 fick man in en militärhelikopter med balja. Vinden var 
under dagen sydlig och ökande framåt lunch, men ännu kl 12:30 när det togs 
bilder under en rek-flygning var det bara några partier längs gränsen där det var 
rökutveckling som visade glödbrand av mer betydande omfattning, men inga 
öppna flammor. På eftermiddagen lossnade elden trots allt i västra delen under 
trycket av ökande sydlig vind (Figur 23). I samband med detta drogs all 
markpersonal ner till en ledningsplats vid vägkorset i dalgången. Kring kl 15 
evakueras samtliga till Rivsjölägret, en anläggning på skjutfältet ca 17 km längre 
söderut, men släckningsarbetet med helikopter fortsatte fram till 21:30 då flygtiden 
för hkp eller besättningar var slut.  

Luftfuktigheten var extremt låg mitt på dagen (26%), medelvinden kring 3m/s 
men med byar kring 8 m/s. Dessa förhållanden är tillräckliga för att generera 
mycket snabb brandspridning och även kronbrand om beståndsstrukturen är 
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gynnsam. Hela slänten upp mot Haraldstjärn är det mager skogsmark med i 
huvudsak äldre gallrad tallskog som inte är benägen för kronbrand. 

 

 
Figur 23. Screen grab från film tagen under räddningstjänstens rekognosceringsflygning kring kl 16 på 
måndag 16/7. Elden har brutit sig ut från den relativt stabila gräns den haft sedan söndagen (jfr 
situationen 3,5 timmar tidigare; Figur 23), gått ut mot ”Norra vägen” och hoppat över den (så som pilen 
indikerar). Huvudet har sen fortsatt i pilens riktning, varefter den vänstra flanken långsamt gått ner med 
låg intensitet mot ”Bombvägen” där den stannat. Skogen i sluttningen nedanför Bombvägen (till höger i 
bilden) kom däremot att brinna med betydligt högre intensitet, men först efter att elden senare under 
måndag eftermiddag/kväll gått över Norra vägen nedanför vägskälet. Mest troligt var det detta huvud 
som sen under tisdagen kom att drivas upp ända till skjutfältsgränsen, medan det huvud som syns i den 
här bilden fångades in av en myrtarm väster om Haraldstjärn och gissningsvis även 
helikopterbekämpning. Foto: Peter Bäcke, Brandkåren Norra Dalarna   
 

När bilder togs i samband med en ny helikopter-rekning kl 15:53 var situationen 
allvarligt försämrad. Elden hade kommit lös på ett antal ställen längs en sträcka av 
minst 800 m och drivits av vinden med hög intensitet (dock inte kronbrand) upp 
mot den sprinklerbevattnade linjen längs med vägen som går upp till Haraldstjärn. 
På grund av kraftig rökbeläggning längs marken går det inte att på bilderna se hela 
fronten. Möjligen höll delar av bevattningslinjen, men på åtminstone en punkt ett 
par hundra meter ovanför vägskälet till en mindre norrgående stickväg 
(”Bombvägen”) hade elden gått över vägen (Figur 22 och 23) och etablerat ett 
aktivt huvud som snabbt rörde sig upp mot ett myrstråk ca 700 m längre norrut. 
Detta stråk går i stort sett hela vägen i öst-västlig riktning mellan Haraldstjärn och 
vägänden på stickvägen, men smalnar västerut (Figur 24). De öppna delarna av 
denna myr har inte brunnit och troligen stoppades den vidare spridningen av elden 
norrut under måndagen här. Fram till kvällen hade man tre helikoptrar i arbete och 
de torde ha slagit ner elden i den mindre del av denna sträckning där spridningen 
inte stoppats av myrstråket väster om Haraldstjärn. Likaså har elden begränsats 
mot nordost av Haraldstjärn, och söder om Norra vägen av det stora myrkomplex 
och bäcken som går i sydostlig riktning från Haraldstjärn. Längs myren finns dock 
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ett par smala bryggor strax nedom vägen där elden i något skede gått över, mest 
troligt under natten mot tisdag, vilket indikeras av en VIIRS-scen från tisdag kl 
02:31. Denna övergång öppnade för eldens vidare expansion öster om 
Haraldstjärn. 

 

 
Figur 24. Området kring Haraldstjärnen, där elden tog sig över ”Norra vägen” på måndag 16/7. Gul linje 
markerar gränsen mellan fastmark och myr, enligt den topografiska kartan till vänster. Förmodligen tog 
sig elden över vägen på fler än ett ställe, men den vänstra pilen på vägen illustrerar den tunga som 
syns i fotot i Figur 23. Områden markerade med (1) brann under måndagen, där den del som ligger 
inringad av vit streckning har brunnit med låg intensitet fram till stickvägen och stannat, alltså som 
flankeld efter att eldens huvud först dragit upp mot myren. Sent på måndagen bör elden norr om Norra 
vägen ha varit begränsad mellan stickvägen, tjärnen, och myrtarmen som går mellan dem, där 
begränsningen mot myrens västra och mer brännbara del kan ha stötts av helikopterbevattning. 
Området märkt (2) har brunnit efter att elden senare under kväll/natt gått över vägen på nytt, nedanför 
vägskälet. Skogen väster om stickvägen har gissningsvis brunnit först under tisdagsförmiddagen 
eftersom intensiteten här varit hög. Då har elden också lossnat uppe i myrkanten och gått vidare, vilket 
syns då området norr om det inringade vita streckningen brunnit med högre intensitet. I området söder 
om Norra vägen har Haraldsbäcken och den kringliggande myren varit en bra begränsning för eldens 
expansion på den högra flanken, men slutligen har den sökt sig över till fastmarken på östra sidan via 
ett par smala bryggor av mer brännbar myrvegetation strax nedom vägen.   
 

I samband med rekognosceringsflygningen kring kl 16 på måndagen upptäckte 
man en ny rök långt norrut och flög dit och tog bilder. Man uppfattade att denna 
låg söder om berget Mellanåsen och att det kunde röra sig om en flygbrand från 
elden längre söderut. På fotona kan man dock identifiera att denna brand i själva 
verket ligger vid Stora Slåttertjärnen, omkring 11 km norr om Haraldstjärn. Den 
verkliga tändorsaken var ett blixtnedslag som skett här två dagar tidigare, på lördag 
14/7 kl 14:08. Det är möjligt att denna tändning varit ”vilande” fram till måndagen 
på grund av nederbörd i samband med åskan. Annars borde den upptäckts tidigare 
från helikopter eller brandflyg. Branden angreps av militärhelikopter och fick en 
slutlig areal av en dryg ha. Den berörde ett par myrholmar och en del myrmark.  

Trots utbrytningen under måndagen var elden på måndag kväll relativt väl 
innesluten av ”naturliga”, potentiellt försvarbara gränser. Inte så att brandgränsen 
var säkrad annat än på mindre sträckor, men den låg till stor del på rätt sida om 
väg, myr, bäck och öppet vatten. När elden sen lyckades ta sig ur denna ”påse” 
och tog sig vidare norrut försämrades förutsättningarna för brandbekämpning 
betydligt. Norr om Norra vägen finns till exempel i stort sett inga farbara vägar 
vilket gör kommunikation och transporter svåra. Å andra sidan finns ett antal mer 
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eller mindre sammanhängande myrstråk, varav en hel del visade sig obrännbara, 
och som avgränsar relativt flacka höjder med tallskog.  

Omkretsen av brandområdet bör under måndag kväll ha varit i storleksordningen 
8,5 km, varav en stor del under rörelse. Brännans totalareal låg kring 270 ha. Av 
allt att döma var luftfuktigheten tillräckligt låg för att viss brandspridning, om än 
långsam, skulle ske genom hela natten.  

 

 
Figur 25. De första dagarnas spridning inom Trängsletbrännan. Utbredningen den 15/7 är relativt väl 
belagd från flygbilder. Den skisserade utbredningen för den 16/7 baseras på VIIRS-scener under natten 
mot den 17/7 samt variationen i brandintensitet som den kan avläsas i trädskiktet. Den stora pushen 
under tisdag 17/7 gick antagligen längs stråket med gula pilar och utgick från ett hopp över vägen 
nedom vägskälet. Vid (?) är det troligt att elden tog sig vidare efter att ha tillfälligt ha hejdats kvällen den 
16/7, kanske både av helikopterbekämpning och myren. Den östra, lila-markerade delen av den 
myrtarmen förblev obränd, liksom stora delar av myren söder om Haraldstjärn. Utropstecknet (!) 
indikerar eldens övergång av myren och bäcken söder om Haraldstjärn, vilket öppnade för expansion 
österut och mot NO. Den stora vita ytan på kartan är den nästan kala del av målområdet som har varit 
mest utsatt för beskjutning, och där det även har brunnit ofta i sen tid.   
 

Vid rekognoscerings-flygningen kl 16 på måndagen låg alltså den gamla gränsen 
ännu fast (ända sedan lördagen) längs med Norra vägen nedom stickvägen ända 
ner till Grantorpvägen, en sträcka av ca 900 m, men med ett par hundra meters 
bälte av obränd vegetation mellan väg och gräns. Sprinklersystemet var inte 
utbyggt här utefter vägen som det varit högre upp i sluttningen, men ett 
slangsystem var framdraget på ett par ställen från vägen in till gränsen, och 
antagligen även längs denna. Under måndagen gjordes dock inga insatser på 
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marken utanför vägsystemet. På eftermiddagen rök det på flera ställen längs denna 
sträcka av gränsen. Av allt att döma bröt sig elden någon gång sent på måndagen 
ut från denna del av gränsen, gick fram till vägen och hoppade över liksom den 
tidigare gjort längre upp efter vägen (Figur 25). Det är dock oklart när det skedde, 
eftersom det inte fanns kvar någon personal på marken efter evakueringen. En 
VIIRS-scen under natten mot tisdag 17/7 kl 02:31 indikerar att elden då redan 
gått över vägen i detta område. Nästa VIIRS-scen togs kl 04:11 och visar en 
begynnande spridning mot nordväst. Vind-data från Bunkris indikerar att 
vindhastigheten under denna natt var betydligt högre än föregående nätter, vilket 
bör ha bidragit till fortsatt brandaktivitet.  

Med sjunkande luftfuktighet och ökande vind framåt tisdagen ökade 
spridningshastigheten in i det skogsområde som nu låg öppet mot norr och NV. 
En ny VIIRS-scen på tisdag kl 12:25 visar att elden då nått ca 1500 m efter att ha 
passerat Norra vägen. När ytterligare en VIIRS-scen togs kl 14:05 var elden redan 
framme vid Björntorpvägen som går i riktning NO från Grantorp. Baserat på 
dessa VIIRS-observationer kan man beräkna en spridningshastighet av omkring 15 
m/minut i detta skede under tidig eftermiddag, vilket av nödvändighet även 
innebär en mycket hög intensitet. Det finns här mindre partier där elden gått fram 
som kronbrand, vilket betyder att spridningshastigheten stundtals varit betydligt 
högre än det genomsnittliga 15 m/min. Delar av skogen i denna sektor har varit 
mer tjänlig för kronbrand än merparten av skogen inom skjutfältet: ogallrade 
bestånd med inblandning av gran. Här finns också en större myr som bara delvis 
var brännbar, men den är orienterad längs med dalen och elden löpte på ömse 
sidor. Ett antal sumpdråg uppifrån berget som gick tvärs över eldens 
spridningsriktning förblev också obrända, men de var för smala för att hejda 
elden. Vinden var något starkare än dagen innan, vilket dock balanserades av något 
högre luftfuktighet (35%). 

Grantorp och Björntorpvägen ligger strax utanför målområdet och under natten 
mot tisdag och tisdag förmiddag övervägde räddningstjänsten att försöka hejda 
elden vid vägen, men avstod då man bedömde att man inte skulle hinna. Vägen 
från Grantorp uppför sluttningen är 1,7 km lång och slutar på krönet vid det rivna 
Björntorp. Från vägänden är det sen bara ett 50-tal meter till ett myrområde som 
går ytterligare 1,5 km i samma riktning (och som småningom även visade sig vara 
obrännbart). Positionen var alltså strategiskt gynnsam men den höga 
brandintensiteten skulle göra varje sådant försök vanskligt, vilket också 
demonstrerades när elden nådde vägen. På en flygbild som togs från helikopter 
kring kl 14 syns att elden då var framme vid vägen längs en ganska bred sträcka, 
men även hade etablerat en flygbrand ca 100 m på andra sidan vägen, ca 850 m 
upp från Grantorp.  

En Sentinel-scen som togs kring 11:30 stöder denna tolkning av förloppet under 
måndag kväll/tisdag förmiddag. Brännan var till stor del molntäckt, men i just 
detta område var det ett hål och man ser ett markerat huvud, med ett antal 
etablerade flygbränder framför den sammanhängande fronten, där den främsta låg 
ca 300 m längre fram i terrängen (Figur 26). Huvudet hade då nått ca 2 km efter 
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att ha passerat Norra vägen. Man ser också på röken att vinden kom från SO, 
alltså följde dalens riktning. Huvudets centrum hade nått ca 2 km från det den gick 
över Norra vägen och låg ca 600 m öster om Grantorpvägen, vilket visar att elden 
gick först fram i slänten ovanför den större myren. Allt detta indikerar att den här 
expansionen startat inte från den tunga som under måndagen gått in mellan 
Bombvägen och Haraldstjärn utan från ett genombrott söder om vägskälet 
Bombvägen/Norra vägen.  

 

 
Figur 26. Till vänster Sentinel-scen som visar Trängsletbrandens huvud på tisdag 17/7 kring kl 11:30. I 
stort sett hela brännan är täckt av ett stort moln, men själva huvudet är synligt. Gul-orange färg indikerar 
höga temperaturer (dvs öppna flammor). Elden spred sig här med hög intensitet och delvis som 
kronbrand. Ett stort antal flygbränder har etablerat sig långt framför fronten, den främsta omkring 400 m 
längre fram i terrängen. Högra scenen är samma område en molnfri dag ett par veckor tidigare, men 
med informationen från vänstra bilden inlagd, samt hela brandområdets yttergränser skisserade. Pilen 
visar ungefärlig spridningsriktning (mot NV). Ett par timmar senare nådde elden fram till Björntorpvägen 
och hoppade över. Den högra scenen har en bandkombination (”IR-färg”)som ger hög upplösning och 
som särskiljer myrar väl (ljusröd färg). Trängsletområdet hade en stor andel mer eller mindre 
obrännbara myrar, som hade ett mycket stort inflytande på brandförloppet.  
 

En beräkning av spridningshastigheten baserat på satellitscenen respektive 
flygbilden vid vägen ger en hastighet av drygt 13 m/minut.  

Senare under eftermiddag-kväll fortsatte spridningen i riktning NNV och senast 
ett par timmar efter midnatt var elden uppe mot skjutfältsgränsen, där den 
hejdades inom ett stort myrkomplex, där bara vissa stråk brann. I skjutfältsgränsen 
hade man under tisdag eftermiddag byggt ett slangsystem med försörjning från 
pump i Granån, och detta kom att bli den slutliga gränsen i denna sektor (Figur 
27). Småningom byggdes slangsystemet ut, huvudsakligen längs myrdråg, i en stor 
båge (ca 10 km) ända fram till Slängbodåsen där det anslöt till farbar väg.  

Någon gång efter kl 14 på tisdagen tog sig eldens vänstra flank också över 
Grantorpvägen, och därefter även Granån. Gissningsvis skedde det ungefär mitt 
mellan Norra vägen och Björntorpvägen, men det kan också ha skett på ytterligare 
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ställen längre upp mot skjutfältsgränsen. I en VIIRS-scen från kl 02:12 på natten 
till onsdag var elden etablerad på västra sidan Granån längs en ca 3 km lång 
sträcka och hade gått en bit upp i bergsluttningen, men spridningen in här bör ha 
skett redan under sen eftermiddag/kväll på tisdag. I dessa partier finns de största 
områdena med kronbrand inom hela Trängsletbrännan och spridningshastigheten 
och intensiteten måste här ha varit mycket stor.  

När elden väl gått över vägen och Granån fanns inte längre några potentiella 
spärrlinjer västerut förrän man kommer till stora myrstråk på höjderna, och det 
öppnade ytterligare ett stort väglöst block för elden att gå in i. Under de 
efterföljande dagarna brann här närmare 600 ha, och trots periodvis idoga försök 
att permanent hejda elden i skogsterräng genom helikoptervattning, kom den 
slutliga gränsen att till allra största delen ligga mot myr, samt i söder mot en 
skogsbilväg. I detta område gjordes inga försök att följa upp 
helikopterbekämpningen med slangdragning och eftersläckning. 

Vinden låg alltså från SO under tisdagen och parallellt med utvecklingen i eldens 
medvindssektor spred sig den högra flanken, om än långsamt. Utefter en längre 
sträcka SO om Haraldstjärnen stannade den mot myr, men tog sig över 
Haraldsbäcken strax nedom Norra vägen, där det var brännbar myr ända in mot 
bäcken, och redan på tisdag morgon fanns elden etablerad i ett brohuvud på 
fastmarken söder om vägen (Figur 25). Småningom gick den även med vinden 
över vägen och norrut på östra sidan Haraldstjärnen.  

Sammantaget skedde en mycket kraftig expansion av branden under tisdagen. 
Elden drevs av vinden omkring 4 km mot NV samtidigt som båda flankerna tog 
sig över potentiella barriärer. Brännan täckte nu en areal av drygt 1000 ha, med en 
gräns om minst 15 km längd.  
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Figur 27. Den norra gränsen av Trängsletbrännan, strax öster om Granån. Längs den upphuggna 
rågången i skjutfältsgränsen etablerade man under tisdagen en slanglinje för att möta elden och körde 
upp materielen med bandvagn, vilket i sig gav ett bra avbrott i bränslet, i synnerhet på myrmark. I detta 
myrområde stannade elden av under tisdagen innan den nått linjen, men drog på onsdag eftermiddag 
upp dit. På bilden ser man hur eldens huvud gått ända fram till körspåren, men också kastat över dessa 
och den vattnade linjen och sen gått vidare med vinden fram till bäcken (Hökvasslan), där den fångats 
in. Där själva överhoppet skett över linjen finns ”omotiverat” obränd vegetation där slangen nu ligger, 
vilket visar att det bältet varit uppvattnat, och att brinnande material alltså kastats en försvarlig sträcka 
här, när eldens huvud nådde fram till linjen. Lite till vänster i bilden syns exempel där elden på flanken 
stannat mot ett enda körspår. Förmågan att överbrygga hinder är starkt beroende av intensiteten och 
vindens riktning gentemot hindret. Foto: Andreas Öster. 
 

Onsdag 18/7 låg vinden antagligen något mer från syd än dagen innan, men 
ungefär med samma hastighet (medel drygt 3 m/s och byar upp mot 10 m/s). 
Luftfuktigheten var något högre (38%). På förmiddagen, kl 10 anlände för första 
gången Kustbevakningens spaningsplan med en IR-kamera som ser genom rök, 
vilket gör det möjligt att positionera elden och tolka förloppet. Aktiv eld förekom 
då runt hela perimetern, om än ej kontinuerligt, främst på grund av det stora 
inslaget av myrmark som inte brann. I den norra sektorn åt sig flera mindre tungor 
in i olika fastmarkspartier. Allra högst intensitet var det i en tunga som gick med 
vinden in i det ca 200 ha stora skogspartiet (bl a Lill-björnåsen) norr om 
Haraldstjärn, efter att först ha gått upp öster om tjärnen (Figur 28). Mellan kl 10 
och 15 hade elden i denna tunga en spridningshastighet av i medeltal 3,3 m/min, 
men under eftermiddagen troligen väsentlig högre. En del flygbränder syntes 
också under eftermiddagen strax framför huvudet. Helikopterbekämpning gjordes 
på åtminstone den högra flanken av den här tungan med vatten ur Haraldstjärn. Kl 
15:20 hade den nått de nordligaste delen av Lill-björnåsen, ca 2,3 km norr om 
Norra vägen och fortsatte till dess den stannade i norra änden av åsen, 
huvudsakligen mot myr (Figur 29). Den högra flanken stoppades av 
helikoptervattning och marken öster därom förblev obränd fram till att elden gick 
igång igen och löpte in  där fyra dagar senare.  



 

53 

 
Figur 28. Screen grab från Kustbevakningens IR-video av området kring Haraldstjärn den 18/7 kl 14:58. 
Eld hade smugit upp på östra sidan Haraldstjärn och gick nu i en tunga med vinden norrut över 
Lillbjörnåsens västra halva. På östra flanken bekämpades elden av minst en helikopter, som i bilden 
syns som en vit, alltså varm, prick när den fyller sin balja i Haraldstjärn (inringad). Den här tungan kom 
att begränsas av myr på västra och delvis norra sidan (Figur 28), men av helikoptervattning på östra 
sidan. Resten av Lillbjörnåsen kom ändå att brinna, men först den 22/7 (se Figur 29). Marken söder och 
väster om Haraldstjärn hade brunnit redan den 15 och 16/7 och där ser man inga tydliga tecken på 
värme (inga vita prickar), eftersom glödbranden redan ebbat ut. 
 

  
Figur 29. Den vita streckningen visar ungefärlig gräns för branden i norra delen av Lill-Björnåsen  
onsdagen 18/7. Delvis har elden stannat mot myr, men på östra sidan förekom helikopterbekämpning 
(synlig på några scener från KBV den 18/7) vilket ledde till att den östra delen av Lill-Björnåsen förblev 
obränd fram till 22/7. Den 18/7 lyckades elden nätt och jämt ta sig över till fastmarken norr om Lill-
Björnåsen, men hejdades där, gissningsvis av helikoptervattning. Hela den här brandgränsen (vit 
streckning) var inaktiv ännu på kvällen den 21/7 när KBV gjorde en överflygning. Däremot förekom viss 
hetta längre söderut längs gränsen och det är troligt att elden kom lös igen från de positionerna och gick 
norrut den 22/7 och brände av de östra delen av Lill-Björnåsen. På eftermiddagen den 22/7 var den 
uppe intill myren, där den sen tog sig över myren via de rävlar som syns tydligt vid den översta pilen.  
Pilen längst till höger indikerar ett smalt spänne där elden då brände ut i myren (se Figur 30), dock ytan 
att gå in på fastmarken längre norrut (Barbroåsen, se Figur 37). Övergången dit skedde istället via en 
annan brygga längre mot SO.  
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Figur 30. En scen från norra delen av Trängslet-brännan, fotograferad ett par veckor efter branden, som 
visar hur komplex gränsen mellan brännbar och obrännbar myr kan vara. Gul linje är inlagd i 
brandgränsen. Elden har lyckats bränna över ett långsträckt myrparti som separerar två stora 
fastmarksområden (Lill-Björnåsen söderut, Barbroåsen norrut), men i själva verket brann den södra 
delen, inklusive fläckarna inne i myren den 22/7, medan den norra fastmarken brann först två dagar 
senare, när den eld som gått över till Barbroåsen en bit längre västerutelden backade ner mot myren 
och slutligen fick kontakt med det redan brunna. Som smalast är ”bryggan” bara omkring 7 m.  De 
smala parallella stråken är så kallade revlar, upphöjda små torvåsar som oftast har en brännbar 
vegetation av olika risväxter. Mellan revlarna finns plana partier där det oftast är en gles vegetation av 
starr eller andra halvgräs över vitmossa och där grundvattnet normala somrar ligger nära ytan. Där är 
det ofta den torra fjolårsförnan som kan bära elden, men om mossytan är tillräckligt yt-torr brinner även 
den.  
 

Söder om Norra vägen var det också aktiv brandspridning under dagen på eldens 
högra flank, dels i det stora sönderbombade målområdet SO om Haraldstjärn (där 
det för övrigt blev några obrända fläckar till följd av bränslebrist, eftersom det där 
förekommit talrika bränder i sen tid) och dels längre mot söder där elden tagit sig 
över Haraldstjärnbäcken från väster och så småningom åt sig ner mot Ringvägen 
som går längs bäcken Blålägan, där den senare kom att hejdas permanent. Hela 
den här högra flanken bearbetades av försvarets helikoptrar under dagen, även 
inom målområdet.  

På vänstra flanken gick elden upp på västra sidan Granån upp i slänten mot 
Fonotjärnåsen. Även här vattenbombades med minst två helikoptrar (Figur 31), 
under goda förutsättningar eftersom elden där backade och var fri från rök. Den 
nedslagna gränsen här blev dock inte permanent.  

På marken fortsatte man bygga en slanglinje upp längs den norra skjutfältsgränsen, 
som dock fortfarande låg långt från elden, utom i de första ca 1000 m upp från 
Grantorpvägen, där elden nått upp redan dagen innan. Där skedde ett mindre 
hopp över gränsen på onsdag eftermiddag, som dock enkelt fångades in (Figur 
27). 
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Figur 31. Screen grab från videofilmer tagna av Kustbevakningens spaningsplan i Trängsletbrandens 
västra del (Fonotjärnåsen) onsdag 18/7 kl 15:23, från nära 3 km avstånd. Observera att den tid som 
finns stämplad på bilderna är UTC, vilken ligger två timmar efter svensk sommartid. Den vänstra bilden 
visar scenen tagen med ”normal” videokamera och den högra med IR-kamera (och dessutom med 
scenen inzoomad). I IR-bilden är ljusa partier varma och mörka kalla. Två helikoptrar arbetade i detta 
område, där elden backade mot vinden i ett ungskogsparti. I den högra bilden syns en helikopter 
(inringad liten vit prick) som just släppt sin last, vilken avspeglar sig som en mörk (kall) zon på marken. 
Lite till höger om detta mörka streck syns spåren av två tidigare fällningar. Detta är ett förmånligt läge 
för helikopterinsatser eftersom röken driver in i det redan avbrända området och därmed gör eldbandet 
fullt synligt, samt att man inte behöver flyga genom rök. Här gick man aldrig in med några markinsatser 
och senare, när markbränslet åter torkat upp spred sig elden vidare och blev slutligen begränsad mot 
myrmarker längre västerut.   
 

Torsdag 19/7 ändrades vädret markant. En smula nederbörd kom (ca 3 mm 
enligt SMHI), vilket är mer än tillräckligt för att dräpa all flammande eld, men inte 
glödbranden. Luftfuktigheten var enligt SMHI 52% mitt på dan. Likaså var 
vindhastigheten bara drygt hälften mot föregående dag och vindriktningen hade 
slagit om till nordlig. Nettoresultatet blev att brandspridningen stannade av. För 
torsdag finns inga VIIRS-signaler om aktiv brand från området. Från 
bekämpningssynpunkt var också den lägre temperaturen positiv (5 grader lägre än 
dagen innan) liksom det faktum att det var helmulet. Dessa båda faktorer sänker 
markytans temperatur och ger därmed en väsentligt lägre avdunstningshastighet 
efter uppvattning från exempelvis helikopter. Även hög Rh bidrar där. 

Helikopterbombning (av rökar) längs gränserna fortsatte. På marken fortsatte man 
bygga linjen i norr, huvudsakligen längs myrar, som senare utnyttjades vid en 
omfattande skyddsavbränning. I SO bevakade man bland annat Ringvägen längs 
Blålägan där elden ännu inte hade fått kontakt, men som sen kom att bli den 
slutliga gränsen i den sektorn. Väster om Granån skapade man en linje längs det 
mer än 5 km långa kontinuerliga myrsystemet ”Havet”, där man körde bandvagn 
för att få till ett avbrott i bränslet. I motsats till den norra linjen drogs ingen slang 
här. Generellt kom elden sen att stoppa mot diverse flikiga myrar lite längre 
österut, även om det finns åtskilliga partier där helikopterbevattning hindrade 
vidare expansion in på mer brännbar myr och fastmarksholmar. 

Fredag 20/7 var vädret liknande som dagen innan, men med svag vind från 
ONO och något lägre luftfuktighet (49%). Brandaktiviteten var ringa, men en 
mindre sträcka av gränsen intill Norra vägen längst i öster vaknade (Figur 32) och 
blev den nyckel som småningom kom att öppna området öster om Blålägan. Detta 
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område har mycket gles skog och rikligt med lav varför upptorkningen efter regn 
går snabbt. KBV flög inte över området under fredagen.  

  

 
Figur 32. Foto västerut över brandfältet fredagen den 20/7 kl 11:15. Området mellan Norra vägen och 
myren brann redan den 18/7, liksom det skoglösa målområdet på södra sidan vägen samt västra delen 
av Lill-Björnåsen. Mellan vägen och en liten tjärn har brandgränsen börjat röra på sig efter gårdagens 
sämre väder, och elden backar långsamt mot vinden längs en sträcka av ca 100 m. Från denna lilla 
aktiva zon spred sig sedan elden dels norrut och västerut dagen efter (se Figur 33). Yterligare en dag 
senare (den 22/7) hade den tuggat sig mot vinden fram till bäcken Blålägan och hoppat över i en 
bäckkrök. På eftermiddagen drevs detta överhopp av sydlig vind närmare 2 km upp mot Barbrotjärnen, 
där en skyddsavbränning gjordes för att möta den. Den lite större röken i fjärran är antagligen från 
Fonotjärnåsen (se Figur 31 och 37). Foto: Andreas Öster. 
 

 
Figur 33.Vy mot NNV över östra delen av målområdet den 21/7 kl 10:43. Elden på norra sidan av Norra 
vägen hade vaknat dagen innan och sedan fått medvindsförhållanden över ett stort skogsflak, vilket 
resulterade i högintensiv eld. Området var lavrikt och hade hunnit torka upp efter regnet någon dag 
tidigare. Övriga delar av den stora brännan var inaktiv. På målområdet söder om vägen syns en del 
ljusa områden, vilka är tidigare brända områden där bränslet ännu inte återbildats nog för att bära 
elden. De små prickarna är krevadgropar. Öster om målområdet har elden spontant stannat mot öppen 
myr, vilket var mycket vanligt inom Trängsletbrännan. Nedom vägen kom elden aldrig över bäcken 
Blålägan. Foto: Annie Johansson. 
 

Lördag 21/7. Under dagen var luftfuktigheten hög, med slagig vind, övervägande 
från SO (Bunkris hade enhetlig SO vind fram till 17:30, sen sydlig). Brandaktivitet 
förekom främst i östra delen av målområdet norr om Norra vägen där eld som 
rört sig österut i målområdet mellan Norra vägen och en stor myr slutligen rundat 
myren och plötsligt kring kl 10 på lördag förmiddag fått fritt spel med vinden i 
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nordvästlig riktning (Figur 32 och 33). Spridningen var hastig och brände av ett 
omkring 90 ha stort skogsparti. Avancemanget norrut var minst 1300 m, men mot 
öster/NÖ stannade flanken av mot myrar längs med bäcken Blålägan. Senare på 
dagen var vinden mer östlig men strax ovanför Norra vägen backade elden ända 
ner till Blålägan där den stannade av. Vid bäcken var det rätt mycket 
starrvegetation där elden bara kröp fram. Omkring kl 14 lyckades elden ändå 
hoppa över till andra sidan, troligen till följd av att bäcken är starkt slingrande, 
vilket ger möjlighet till medvindshopp här och där. Kring 14 på lördagen hade 
elden kommit över bäcken och etablerat sig i en liten fläck med mycket långsam 
spridning (backande mot vinden). Detta observerades av personal som fanns på 
Slängbodåsen öster därom och rapporterades till ledningen. På grund av att det 
skedde inom riskområdet vågade man dock inte gå dit och släcka. Denna till synes 
obetydliga incident öppnade för elden att ta sig in på skogsmarken öster om 
bäcken (bland annat Slängbodåsen), även om nämnvärd brandspridning in där 
skedde först dagen efter, när vinden låg mer från söder. 

 

 
Figur 34. Screen grabs från Kustbevakningens IR-video. Den vänstra togs 21/7 kl 18:31 och där ser 
man mörka stråk efter helikopterfällningar, vilka slagit ner elden. Granån syns också som ett mörkt stråk 
tvärs över bilden och det ljusa smala linjen till höger är en skogsbilväg. Området hitom 
helikopterfällningarna är sedan länge avbränt, men de små vita fläckarna visar glödbrand i humusen. 
Bilden till höger togs av samma område dagen efter kl 15:48, från hela 6,5 km avstånd men med 
betydligt högre inzoomning än i vänstra bilden. Nu har vattnet avdunstat nog för att elden skulle gå lös 
med flammor på nytt. Elden går upp genom trädkronorna och kaskader av brinnande och glödande 
material kastas något hundratal meter upp i luften. När materialet slutligen landar på marken längre 
fram i terrängen kan partiklar som ännu brinner eller glöder antända markbränslet, och elden kan på så 
sätt ta sig över hinder. Normalt ser man inte dessa kaskader eftersom de heta partiklarna döljs av tät 
rök, vilket gör det lätt att underskatta risken för flygbränder. 
 

Söndag 22/7. SMHI anger för söndagen svag vind (1,7 m/s) från SSO och hög 
luftfuktighet (56%). Det pågick under dagen spontan brandspridning i flera partier, 
främst i den norra delen av området, men även väster om Granån. Normalt kan 
man inte räkna på någon nämnvärd brandspridning vid så hög luftfuktighet, men 
när finbränslet är torrt ända ner till humuslagret kan elden ändå underhållas. Här 
fanns också en stor andel lav, vilken kan bära eld vid högre fuktkvoter än vad 
mossa kan.  
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Under den här dagen (brandens elfte) påbörjade man en skyddsavbränning längs 
den norra slanglinjen som nu var utbyggd hela vägen mellan Granån och 
Slängbodåsen. Redan under måndag morgon 16/7 hade räddningsledningen 
kontaktat en erfaren bränningsledare från skogsstyrelsen i Mora, vilken dagen efter 
börjat sondera möjligheterna. Under torsdagen anslöt ytterligare en grupp 
bränningskunniga personer och under slutet av veckan rekades området. Längs 
hela linjen fanns uppkörda bandvagnsspår och 76 mm slang med försörjning från 
pumpar satta i sex olika vattentag, med mellan 1 och 3 km avstånd. I östra delen, 
från Barbrotjärnen och nedåt fanns sprinklers monterade på linjen. Den totala 
sträckan mellan vägarna var ca 11 km, men ca 2 km längst i väster, från 
Grantorpvägen upp till Björnåsen, hade redan brunnit ut till säker kant flera dagar 
tidigare. Av resterande 9 km utgjordes ca 6,7 km relativt öppen myr och ca 2300 m 
fastmark eller skogklädd myr, där säkring med vatten var helt nödvändig. Även 
öppen myr utan risvegetation kan, beroende på omständigheterna (förnans 
riklighet, vitmossans fuktkvot i ytan, luftfuktigheten, vindstyrkan) brinna, men 
generellt har öppna myrytor förblivit obrända i dessa områden. 

Man avsåg initialt att genomföra bränningen längs hela linjen ner till 
Barbromyrarna under en dag (dvs inte den sista sträckan (ca 2 km) mellan 
Barbromyren och Norra vägen, eftersom elden i det skedet ännu inte hade tagit sig 
in på Slängbodåsen), men tändningen kom av olika anledningar igång först kl 
15:17 (Figur 36). Bland annat fick man ägna tid till instruktion för vattningen, 
eftersom personal utan tidigare erfarenhet av bränning deltog (både från 
räddningstjänsten och från hemvärnet). Som stöd hade man till att börja med en 
helikopter med balja, som också kunde nyttjas för rekognoscering och transport. 
Bränningen startade vid Mellanåsen, allra längst i norr, där en tändlinje lades på 
fastmarken intill myrkanten, efter att först ha säkrat myren med uppvattning. 
Sammantaget blev tändlinjen på Mellanåsen närmare 1 km (Figur 36).  

När tändningen hade kommit ungefär halvvägs avdelades en grupp för att ta nästa 
segment, Björnåsen, ca 800 m sydväst om Mellanåsen, där hemvärnspersonal hade 
förberett uppvattningen. Denna visade sig inte vara fullgod varför man fick 
instruera och förbättra vattningen. När tändningen väl skulle sättas igång strax 
efter kl 18 och brännkannorna var tända havererade pumpen som försörjde denna 
sträcka. Samtidigt kom diffusa radiomeddelanden om evakuering från norra linjen 
till följd av våldsam brandspridning (uppgifterna om evakuering visade sig 
småningom inte stämma). Man avbröt därför och åkte österut längs linjen med 
bandvagn för att ta sig ner till sambandsplatsen vid Norra vägen, en sträcka på ca 
7 km.  

Någon gång efter lunch hade elden som dagen innan tagit sig över Blålägan nere 
vid Norra vägen börjat röra sig norrut med sydlig vind, vilket skapat oro hos 
personalen längs linjen norr därom och de hade då dragit sig därifrån. När 
brännarlaget kom till området söder om Barbrotjärnen kring kl 20, på väg ner mot 
Skadeplats syd, såg de att elden var på väg upp mot linjen. De bedömde då 
möjligheten att bränna av i gränsen mot myren för att säkra så elden inte skulle ta 
sig ut på myrmarken och vidare norrut. Hela gruppen var omkring 16 personer. 
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De satte igång den närmaste pumpen, vattnade upp myrkanten och tände av en 
sträcka av bortåt 600 m, med början kl 20:40 (Figur 36). Den ”vilda” elden var då 
relativt lågintensiv och som närmast drygt 100 m längre in i skogen, vilken bestod 
av gles, äldre tall. Tändningen gjordes från öster till väster av tre personer som gick 
paralellt, för att snabbt snabbt etablera en bred avbränning.  

När tändlinjen var klar stod man ute i öppen myr, men för att slippa gå tillbaka 
längs myren i tät rök skickade en av de tre en förfrågan via Rakel om transport 
därifrån ner till vägen. Området låg i nära nog fullständig radioskugga och 
meddelandet uppfattades av ledningen som en nödsituation, varför man skickade 
tre helikoptrar till platsen och tog med sig de tre till Särna, där ambulans, 
sjukvårdare etc väntade. Denna incident kom att få stort utrymme i media, till 
stora delar felrapporterad.  

Måndag 23/7. Denna dag fortsatte skyddsavbränningen längs norra slanglinjen i 
den så kallade Barbroåsen. Efter att ha instruerat all ”extrapersonal” (Rtj och 
hemvärn roterade på korta pass och alla nya behövde instrueras) startade man kl 
16:40 i nordligaste delen varvid ett par tändare gick västerut och ett annat par gick 
österut. Där så krävdes vattnades före tändningen (vissa sektorer hade myr som 
inte bar elden). Den ”vilda” elden hade redan tidigare tagit sig över myrspännen in 
på åsen, men låg flera hundra meter längre söderut. De tändare som gick västerut 
följde myrkanten ner mot SV och drog ner tändlinjen tills man fick kontakt med 
den vilda elden. De som gick österut tände kanten ända ner till Barbromyrarna. 
Sammantaget blev tändlinjen ca 3 km lång. Tändningen var klar mellan kl 22 och 
23. 

Under måndagen var det mitt på dagen något lägre luftfuktighet än dagen innan 
(enligt SMHI 44%; Vid Bunkris-stationen var det ett plötsligt drop från 44% till 
33% mellan kl 15 och 15:30. Därefter under 40% ända till kl 21!). Vinden var svag, 
från SV.   

De skopande planen var aktiva i Trängsletbrännan på måndagen, bland annat på 
östra flanken på Slängbodåsen kl. 14:47-15:13. Denna gräns blev dock inte 
permanentad utan elden fick småningom (främst den 25/7) gå ända ut till 
slanglinjen öster om åsen och ned till Norra vägen på södra sidan åsen, vilket gav 
en säkrare gräns. 

Tisdag 24/7. Under tisdagen fullbordade man avbränningen längs den norra 
linjen med att ta Björnåsen, SV om Mellanåsen (Figur 36).  Där går 
skjutfältsgränsen över en markerad höjdrygg med äldre tallskog och det finns en 
bred rågång där slanglinjen byggts. På grund av den omfattande körningen med 
bandvagn var det en genomtröskad bränslefri spärrlinje och detta tillsammans med 
uppvattning utanför gjorde att bränningen kunde sättas igång tidigt och 
genomföras smidigt (Figur 35). Tändningen startade före lunchtid och var avslutad 
kring kl 19. Tändlinjens längd var ca 1300m. 
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Figur 35. Skyddsavbränningen på Björnåsen 24/7. Skogsstyrelsens brännarlag instruerar hemvärnsmän 
hur de skall vattna av linjen, som går i skjutfältsgränsen och där körning med bandvagn skapat ett bra 
avbrott i markbränslet, som sen förstärktes med vattning i och utanför linjen (mot höger i bilden). 
Tändningen skedde sen på insidan spåret (vänster i bilden). Den infällda bilden visar när man kommit 
en bit in i området och lägger en andra eller tredje tändlinje. Foto: Erik Nylander.  
 

Luftfuktigheten var lägre än föregående dag (37%) och vinden starkare (SMHI 3,6 
m/s SSV). 

En Sentinelscen från ca 11.30 visar kraftig brandaktivitet på många ställen i norr 
(Figur 36). Dels ser man tändlinjen längs rågången på Björnåsen, där man hunnit 
avverka ungefär halva sträckan. Längre ner på Björnåsen syns den vilda branden 
på väg upp, som närmast ca 400 m nedom tändlinjen. På Mellanåsen, som tändes i 
norra kanten söndag kväll har den backande elden hunnit omkring 500 m ner på 
fastmarken. På Barbroåsen öster därom, som tändes under måndagen syns ett 
komplicerat mönster där tändlinjen dragit sig in i området olika långt, men 
generellt omkring 500 m. Även på Barbroåsen syns en tunga av den vilda elden 
ytterligare några hundra meter längre söderut, på väg upp mot det avbrända 
området. I området längre österut, nedanför Barbromyrarna där elden gått upp 
söndag kväll, var det inte längre någon aktivitet. 

Senare under eftermiddagen kom eld att gå in med vinden i ett obränt myrområde 
mellan de två fastmarksholmarna Mellanåsen och Barbroåsen. Gissningsvis skedde 
det från ett huvud som på Sentinel-scenen (Figur 33) syns gå med vinden upp i 
denna riktning (mot NNO). Myrområdet har dels ett smalt stråk av snårskog längs 
med en mindre bäck som går söderut mellan åsarna, dels öppen myr av varierande 
typ. Nu brann myrmark som varit obrännbar dagen innan, understödd av stark 
medvind och lägre luftfuktighet (dvs torrare bränsle). Elden rörde sig upp mot 
slanglinjen där folk försökte påkalla uppmärksamhet från räddningsledningen 
kring kl 14 och få dit flygande resurser, men elden gick upp till linjen och korsade 
den.  

Antingen på grund av bristande radiosamband eller feltolkning dröjde det två 
timmar innan man kunde skicka dit hjälp, då i form av de skopande planen. När 
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de anlände kl 14:20 fällde de först två lass på skyddsavbränningen vid Björnåsen 
(dock utan att vålla någon skada för den insatsen), varefter de släckte ner 
utbrytningen norr om linjen vid Barbroåsen. Det avbrända området utanför 
slanglinjen var ca 25 ha, men hela det myrområde som brann var i 
storleksordningen 80 ha. Slanglinjen byggdes därefter om norr om utbrytningen. 

 

Figur 36. Sentinel-scen från den 24 juli över norra delarna av Trängsletbrännan. De sträckor längs den 
norra slanglinjen som kom att skyddsavbrännas är antydda med gul streckning. Öppen eld syns i denna 
bandkombination som orangeröda zoner och avbränd mark är mörk. Den första bränningsdagen (22/7) 
tändes linjen vid Mellanåsen (1a överst i bilden) och därefter norr om Slängbodåsen (1b längst nere till 
höger i bilden). Dag två tändes norra kanten av Barbroåsen (2). Dag tre, alltså den dag när 
satellitscenen togs, tändes Björnåsen (3). Man ser hur brännarlaget hunnit tända ungefär halva sträckan 
över åsen när satellitscenen togs, medan den annalkande ”vilda” elden som närmast ännu är ca 400 m 
längre söderut på åsen. Vid både Mellanåsen och Barbroåsen har de tändlinjer som gjordes dagarna 
innan hunnit backa ner ca 300-400 m. Den lite tydligare nymåneformade brandfronten på Barbroåsen är 
ett parti där elden kommit in från tändlinjen i väster och fått visst stöd av vinden, som låg på från SSV. I 
bildens centrum finns den allra starkaste brandaktiviteten, där en sektor av den vilda elden är på väg in 
över myrmark, till största delen träd- och risbevuxen. Den eldtungan gick med fullt stöd av vinden upp i 
spännet mellan åsarna och över den norra slanglinjen, men fångades in av de skopande planen. 
Skalstocken i nedre högra hörnet är 300 m. 
 

Onsdag 25/7. Även denna dag var det bra brandväder (Rh 45%, vind 4,1 SSV), 
men hela den norra linjen var nu säkrad. I öster vid Slängbodåsen lät man elden gå 
ner hela vägen till Norra vägen respektive slanglinjen, för att få en bra slutlig gräns 
(Figur 37).  

Under onsdagen genomfördes också ”Bombfällningen”. Den hade inget med 
själva brandförloppet att göra, men har ofta blivit refererad till i 
medierapporteringen kring branden, och det kan därför vara relevant att beröra 
omständigheterna något. Upprinnelsen var att skjutfältsanställda nämnt att de 
ibland när granatkrevader antänt vegetationen skjutit ett par salvor till på samma 
fläck för att sopa ner elden, och att räddningsledningen ville testa denna verkan. 
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Idén är inte ny utan har analyserats teoretiskt och i viss mån även praktiskt av den 
ryske fysikern och brandforskaren Anatoly Grishin. 

Testet i Trängslet gjordes väster om Haraldstjärn, med vändplanen på Bombvägen 
som träffpunkt, dvs i ett område där elden hade gått över en dryg vecka tidigare. 
Man högg manuellt ner en grupp tallar intill vändplanen och drog ihop grenar till 
bål som anlades på olika avstånd från träffpunkten. Skjutfältet avlystes. Bålen 
antändes och kring kl 12 släpptes en större bomb som exploderade i en luftbrisad 
strax över mark. Resultatet observerades av folk på marken redan efter några 
minuter och man konstaterade att elden blåst ut eldarna närmast brisaden. 

Att det i vissa situationer går att blåsa ut lågor är säkert, men lika säkert är det att 
en skogsbrand alltid åtföljs av glödbrand, vilken snabbt går upp som flammande 
eld såvitt ytbränslet är torrt. Även en lyckad bombinsats (i serie längs en 
avancerande front) skulle därför kräva att man direkt följer upp med vatten. Det 
finns många andra invändningar mot att detta någonsin kommer till praktisk 
användning. 

En alternativ användning av explosiva varor är för övrigt att spränga upp grunda 
”branddiken” i mineraljorden med sprängslang (slangladdning) för att sen utnyttja 
mineraljordssträngen som stöd för skyddsavbränning eller moteld. Metoden 
används ofta i glesbefolkade delar av Ryssland i de fall man saknar vägar eller 
naturliga spärrlinjer att ta stöd mot. 

Torsdag 26/7. Luftfuktigheten var hög (60%) och vinden svag från NO. Det 
kom också någon mm regn. Ingen nämnvärd brandspridning förekom. 

 

 
Figur 37. Översiktlig skiss av brandspridningen inom Trängsletbrännan från och med den 16/7, med 
dagnummer angivet. Utvecklingen de första dagarna (12-16/7) visas i Figur 21 och 25. Karteringen 
bygger på data från VIIRS, KBV, Sentinel och helikopter-rek som gjordes av Räddningstjänsten. För de 
norra delarna i anslutning till skyddsavbränningarna som gjordes de tre dagarna 22-24/7 är bilden 
komplex, se Figur 36 för läget vid lunchtid den 24/7. 
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Slutsatser Trängslet 
Det faktum att skjutfältet hade målområden med blindgångare som kunde utgöra 
en risk vid skogsbrand kom uppenbarligen som en överraskning för de flesta 
inblandade. Åtminstone en svensk kommun har sedan länge en utarbetad skriftlig 
plan för hantering av vild brand inom ett specifikt skjutfältsområde förorenat av 
blindgångare, och en sådan borde finnas på plats för alla skjutfält. 
Kunskapsläget kring de verkliga riskerna med blindgångare i samband med 
skogsbrand är för övrigt dålig och det finns skäl att för Trängsletbrännan, så gott 
det låter sig göra, sammanställa observationer om krevader under dessa dagar och 
analysera vilka blindgångare som exploderade (respektive inte exploderade). Folk 
som arbetade i insatsen anför två större explosioner, men detta är inte utrett i 
detalj.  

Samtidigt kan man konstatera att den avlysning från arbete ute i terrängen som 
gjordes natten till måndag inte var anledningen till att situationen gick över styr. 
Det är istället eftersläckningen under torsdag, fredag, lördag och söndag 
som inte var nog aggressiv. De upprepade återtändningarna blev allt svårare att 
hantera, allteftersom brandområdet växte. Efter lång torka är humuslagret uttorkat 
på djupet och det krävs att vatten appliceras med tryck för att nå ner. Det är en 
ganska tidsödande hantering som kräver mycket vatten, det vill säga i normalfallet 
ett fungerande slangsystem med bra försörjning. Samt att man gör en noggrann 
efterkontroll att all glöd i kantzonen verkligen är släckt.  

Bränsletyperna inom Trängslets fastmarksområden är mycket gynnsamma för 
brandspridning. Ofta domineras fältskiktet av ljung och lingon och bottenskiktet 
av renlav, med en tjocklek man aldrig ser i renbetesområdena längre norrut i 
landet. Denna kombination torkar upp snabbt efter regn och genererar även vid 
måttlig ”brandrisk” en intensiv eld. Däremot består trädskiktet till övervägande del 
av tall, och när det rör sig om gles äldre skog är benägenheten för elden att gå upp 
som kronbrand låg.  

Terrängen inom skjutfältet är dock inte homogen utan skogsmarken är uppdelad i 
mer eller mindre tydliga block, avgränsade av myrstråk, öppet vatten och vägar, 
och elden behöver för att växa antingen ta sig över, runt eller ikring dessa 
potentiella hinder. Man kan i efterhand identifiera ett antal nyckelpunkter i 
terrängen där koncentrerade insatser hade kunnat betyda mycket. Ett sådant 
exempel är eldens ”landbrygga” över Haraldsbäcken, strax nedom Norra vägen. 
En skogseld är emellertid i ständig rörelse och det krävs stor erfarenhet av 
brandbeteende och kännedom om terrängen för att identifiera var insatser skall 
koncentreras, i synnerhet när området är röktäckt och eldfronten svår att 
positionera. 

Skyddsavbränningen som gjordes var ett sätt att slutligen sätta stopp för eldens 
expansion mot norr och nordost. Den genomfördes av folk med stor vana att 
bedöma bränslen, upptorkning, väder och brandbeteende. Samtidigt visar insatsen 
hur svårt det är att utan föregående samövning få en effektiv samverkan med 
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annan personal. Ett exempel är att även räddningstjänstens personal genomgående 
behövde snabbutbildas på plats för att insatsen skulle kunna genomföras.  

Detta var en större avbränning än någon som finns beskriven tidigare inom landet. 
Den inneslutna arealen (mellan vild eld och antändningslinjen) var i 
storleksordningen 300 ha. Arealen är dock inte det relevanta måttet (annat än vad 
gäller ekonomiska värden i skogen) utan längden på linjen. Man behövde säkra alla 
brännbara partier längs en sträcka av totalt ca 9 km och det lyckades, förutom att 
det skedde ett genombrott över linjen i ett myrområde under tisdagen, vilket dock 
fångades in av de skopande planen. När bränningen var klar (24/7) återstod endast 
en riktigt bra brand-dag, men även om det goda brandvädret fortsatt längre hade 
Trängsletbranden varit över, eftersom den då hade bränt ut till säker gräns i alla 
ledder, delvis mot myr, delvis mot väg, förstärkt av idogt arbete från luften och 
från marken. 
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Fågelsjö-Lillåsen 
Troligen startad genom blixtnedslag. Larmad 13/7 kl 15:30. Slutlig storlek 3921 ha. 

 
Fågelsjö-Lillåsenbrännan var den näst största branden under 2018 och uppvisade 
det kanske allra värsta brandbeteendet, men var ändå aktiv under kortare tid än de 
andra storbränderna och fick också mindre utrymme i medierna.  

SOS fick på fredag eftermiddag 13/7 kl 15:24 ett samtal om att det kom rök från 
berget Frägnhammaren. Inringaren befann sig vid den lilla sjön Östingsjön, 12 km 
söder om Sveg och ca 7 km NNV om Frägnhammaren, men röken kom i själva 
verket från Lillåsen, ett mindre berg 7 km SSO om Frägnhammaren. Branden på 
Lillåsen låg alltså omkring15 km från inringaren och inte direkt synlig därifrån, 
men precis i linje med Frägnhammaren, vilket förklarar felpejlingen. 
Räddningstjänsten larmade ut styrkor från Lillhärdal och Hede som åkte i riktning 
Frängshammaren, ca 27 km söder om Sveg. När man inte hittade någon brand vid 
Frägnhammaren fick man kl 16:15 numret till inringaren varefter inre befäl i 
östersund beslutar att de får avvakta där till dess att brandflyget kunnat skanna av 
brandområdet. En knapp timme senare, kl 17:12, rapporterar brandflyget att de 
hittat branden, att den är ”200 m lång”, obemannad och att det kommer att behöva 
rullas ut 400-500 m slang. Räddningsledningen rekvirerade då en helikopter som 
åkte från Handöl (200 km bort) kl 17:45, och väntades anlända en timme senare.  
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Figur 38. Den 3900 ha stora Fågelsjöbrännan fotograferad ett par veckor efter branden. Brandgränsen 
är tolkad av Skogsstyrelsen från flygbilden. Antändningen skedde på berget Lillåsen, markerat med en 
stjärna. Siffran 1 markerar en brandgata som grävdes först efter att elden hade stoppats i NV. 
Grävningen som enligt satellitbilder hade påbörjats den 24 juli var avslutad den 27 och följer bara delvis 
brandgränsen. Siffran 2 markerar en grävd brandgata som även den gjordes efter att elden stoppats, 
men som här noga följer brandgränsen. Den var påbörjad redan den 22 juli. Just här har elden gått med 
låg intensitet i ett tätt contorta-bestånd, varför brandgränsen längs denna sträcka blev feltolkad (den 
svarta marken under kronskiktet syntes inte i flygbilden) och placerad ett par hundra meter för långt 
söderut.  
 

Figur 39. Vindhastighet i m/s (blå linje= halvtimmesmedel, orange = halvtimmesmax) under de dagar 
när det förekom aktiv brandspridning i Fågelsjö-Lillåsen. Data från Trafikverkets station i Tandsjöborg, 
ca 16 km SO om startplatsen. Insatta stjärnor anger när larmen till Räddningstjänsten kom, samt (den 
sista svarta stjärnan) när brandspridningen slutligen upphörde. I de övre rutorna ges vindriktning vid 
Tandsjöborg samt SMHIs generella vindriktning under dagen. I de nedre rutorna ges några hållpunkter i 
brandutvecklingen.  
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Det går att på ca 30 minuter trassla sig ner ca 13 km från ”sökområdet” vid 
Frägnhammaren till brandplatsen via skogsbilvägar, men Räddningsstyrkorna åkte 
först tillbaka i riktning mot Sveg och sen E45 ner till Fågelsjö och vidare västerut 
till Lillåsen, där man angjorde på en stickväg nordost om berget kl 18:59. Strax 
efter anslöt helikoptern och 19:17 gick Rtj upp med den för rekognoscering, 
varefter man bestämde att angripa elden med helikoptervattning, tillsammans med 
fotfolk ”med räfsor”, alltså utan att dra slang upp på berget. Från helikoptern 
bedömde man initialt ytan till cirka100x100 m, men kl 20.00 anger man att ytan är 
”200x400 m” och noterar att elden sprider sig ”trots att det inte är någon vind”.  

Kl 21:16 dras en styrka från Vemdalen som varit ute på annat larm. De får först 
fara in i Sveg och skaffa mat och ta med ner till insatsen vid Lillåsen. Man är 
framme 22:39. 

Brandplatsen ligger på toppen av berget Lillåsen, med ett avstånd ner till 
stickvägen av ca 450 m och en nivåskillnad kring 70 m. Närmaste vattentag är en 
bäck omkring 100 m från stickvägen och ca 10 m lägre i terrängen, dvs ca 550 m 
avstånd och 80 höjdmeter från branden. Man drog aldrig upp slang och vatten på 
berget, men slog med hjälp av helikopterbevattningen ner elden under kvällen och 
meddelade den entreprenadfirma som skulle hantera eftersläckningen för 
skogsbolaget Bergvik/StoraEnso som är markägare. En eftersläckningspatrull om 
fem man anlände strax efter midnatt och visades upp på berget av 
räddningstjänsten, som lämnade området 00:29.  

Det avbrända området anges i insatsrapporten vara 5000 m2 stort, vilket stämmer 
rimligt bra med noteringen i SOS-loggen om 100 x 100 m som skattats från 
helikopter, men inte den från brandflygets notering om ”200 m lång” från ett par 
timmar tidigare, och inte heller med en notering i SOS-loggen om från kl 20:00 om 
”400 x 200 m som brinner, ingen vind men elden sprider sig ändå”. Den verkliga arealen är 
omöjlig att komma åt, men utifrån den senare utvecklingen är det inte rimligt att 
den var särskilt omfattande. En Sentinelscen från lunchtid dagen efter visar en 
brandpåverkad fläck på bergets topp, men den nordvästra kanten av den är tyvärr 
molntäckt. Gissningsvis var ytan i storleksordningen kring 1 ha. 

Under fredagen var det måttligt låg luftfuktighet (46%) svag vind (1,7 m/s från 
VSV enligt SMHI, men vid Tandsjöborgsstationen mer sydlig, Figur 39). 
Regnskurar (med åska) förekom och SMHI anger 4,4 mm nederbörd för den 
beräkningsruta där Lillåsen ligger. På tändplatsen kan det dock aldrig ha kommit 
mer är några stänk eftersom elden över huvud kunde sprida sig på fredagen. 
Däremot står det i insatsrapporten att det kom ”kraftigt regn” vid midnatt, vilket 
kan ha bidragit till att problemen med eftersläckningen underskattades. Även här 
är det dock osannolikt att det kommit mer än någon mm, eftersom elden 
återtändes redan på eftermiddagen nästa dag, alltså lördag 14/7, och då kom att 
sprida sig villigt. 

Terrängen på berget är rejält brant förutom mot SO där det går ut i en något 
flackare sluttning. Till stor del är berget täckt av äldre skog, med blåbärsdominerat 
fältskikt och mossa i bottenskiktet. Skogen är huvudsakligen tall, men med 
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grantätningar i bördigare stråk på östsidan. På södra sidan finns också ett relativt 
färskt hygge som går upp nära toppen i en flik, men ingen farbar väg går upp på 
hygget.  

Brandorsaken är antagligen blixtslag, även om inget av de registrerade nedslagen i 
trakten skulle kunna ha orsakat branden. Åska förekom både 12/7 och 13/7 men 
det närmaste registrerade nedslaget skedde drygt 4 km öster om brandplatsen (den 
12/7). Blixtlokaliseringssystemet klarar inte att registrera 100% av alla nedslag och 
det kan mycket väl röra sig om ett oregistrerat nedslag den 13/7, eller redan den 
12/7 som inte givit nog rökutveckling för att bli observerat förrän på fredagen. 
Vid besök på platsen gjorde jag fruktlösa försök att hitta ett nedslag i träd. 
Alternativa brandorsaker kan inte uteslutas, men är osannolika med tanke på 
positionen.  

Under lördagen 14/7 var vädret likartat, men med vind huvudsakligen från NV. 
Brandflyget såg på håll rök från området 17:51 och meddelade detta till SOS. 18:30 
nådde brandflyget fram till Lillåsen och meddelar ”bilar vid en vändplan”, vilket 
noteras av räddningstjänsten Jämtland, som är medhörande. Ingen styrka skickas 
dock eftersom det finns folk på plats som inte har larmat. Efter närmare en timme 
undersöker dock inre befäl i Östersund om Tandsjöborg och Los kan åka, 
antagligen efter att ha fått larm från folk vid brandplatsen, gissningsvis 
efterbevakarna.  

Tandsjöborg och Los är Räddningsvärn inom Ljusdals kommun, men ligger 
geografiskt nära. Los var upptagna (med en brand öster om Hamra Nationalpark) 
men Tandsjöborg drogs omkring 19:40. Två brandmän åkte på larmet med värnets 
VW Transporter (värnet hade sommaren 2018 totalt tre medlemmar; idag två!) och 
rapporterade efter en del letande från brandplatsen i skogen kl 20:52 att det är 
”400-500 m som brinner”. Vid stickvägens vändplan hade man träffat på 
eftersläckarna. Dessa var 6-7 personer, hade två fordon, en pump satt i bäcken 
nedom vändplanen, en bassäng vid vändplanen samt pump i denna och en 
slanglinje en bit upp mot berget, dock inte hela vägen till brandgränsen. Övrig 
utrustning var några ryggsprutor och krattor. Man hade inte tryck i systemet när 
Tandsjöborg anlände. En knapp halvtimme senare begärde Tandsjöborg 
förstärkning från Rtj Jämtland som kl 21:16 larmar en styrka från Sveg om 1+6 
med släckbil och tankbil. De guidas från Fågelsjö av en ur Tandsjöborgsstykan och 
är på plats 22:59 (jämför bilden i Figur 40, tagen 1 timme tidigare).  Man fortsätter 
arbetet och kring kl 23 meddelar befäl på plats att man sammanstrålat med 
efterbevakarna och värnet samt uppger att området är ”stort, med småbränder längs 
hela kanten” och att det är 550 m mellan bilarna och bortre änden på branden. Man 
önskar få helikopterassistans, men nekas på grund av den stora belastningen på 
andra håll.  

Räddningstjänsten satte nu en egen pump i bäcken in mot ett av sina fordon vid 
vändplanen, en sträcka av ca 100 m. Från det fordonet reläades sen vatten till en 
slanglinje uppöver berget. Enligt uppgift från tre personer på plats hade man svårt 
att trycka upp vatten hela vägen upp på berget. Orsaken är inte klarlagd, men 



 

69 

mottrycket har varit betydande; 8 bar bara för att överkomma nivåskillnaden. 
Branden blev emellertid nedtagen med handverktyg strax efter midnatt och 
räddningstjänst avslutas så en andra gång kl 01:40 och brännan lämnades till 
efterbevakarna. Arealen skattades av en intervjuad brandman till omkring 2 ha. 
Något vatten kom aldrig upp på berget runt hela brännan. Räddningstjänsten tog 
igen sin utrustning och lämnade platsen. Det gjorde även ett antal av 
efterbevakarna med ett av deras två fordon. 

 

 
Figur 40. Vy mot Lillåsen från norr lördag 14/7 kl 22:01. Svagt vinddrag från SV. Den tunna röken 
indikerar att brandspridningen vid tillfället var obetydlig och begynnande inversion gör att röken följer 
backen. Larmet om återtändningen hade kommit 19:40 men på plats fanns ännu bara 2 brandmän från 
Räddningsvärnet i Tandsjöborg samt ett antal efterbevakare. Foto: Henrik Ingvarsson, Rtj Jämtland. 
 

Söndag 15/7 var det påtagligt vassare brandväder: 2,3 m/s vind från SSV och 
35% luftfuktighet. Kl 12:07 fick SOS samtal från en person i båt på Övra Gryssjön 
att det brinner på Lillåsen. Sjön ligger bara en km NO om Lillåsen, så inringaren 
hade god sikt mot berget. Rtj Jämtland drog styrkor från Lillhärdal (1+2) och Sveg 
(1+4) som anländer omkring 13:30 och går in från samma ställe som föregående 
dag. Efterbevakarna var på plats när räddningstjänsten anlände. 
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Figur 41. Vy mot Lillåsen söndag 15/7 kl 15:29, dvs drygt 3 timmar efter larm om återtändning och två 
timmar efter att räddningstjänsten nått fram till området. Foto: Henrik Ingvarsson, Rtj Jämtland. 
 

 
Figur 42. Vy mot röken vid Lillåsen kl 17:03 på söndag 15/7, dvs när elden var i början av en period av 
hastig spridning, vilken tvingade räddningstjänsten att retirera. Notera den kraftiga konvektionen jämfört 
med situationen 1 ½ timmar tidigare (Figur 39). Notera också krusningen på tjärnens yta som indikerar 
en viss vind. Foto: Henrik Ingvarsson, Rtj Jämtland. 



 

71 

Figur 43. Vy mot branden på Lillåsen från norr, kl 19:39 på söndag 15/7. Brandområdets utsträckning i 
öst-västlig riktning (dvs från vänster till höger i bilden) var i det här skedet ca 900 m. Den västliga 
begränsningen är otydlig i bilden pga tät rök, men har pejlats med hjälp av annan information. Med vind 
från SV hade elden under eftermiddagen med hög intensitet dragit ner från berget mot stickvägen och 
man tvingades evakuera en dryg timme innan bilden togs. Lillåsens sydtopp, där antändningen skett två 
dagar tidigare, är synlig till följd av en lucka i röken hitom toppen. Luckan beror på att spridningen där 
begränsades av en slanglinje, vilken utgick från vägänden och gick snett uppöver berget en sträcka. 
Höjden som som syns vid horizonten är den nära 700 m höga Skaftåsen, 3 km söder Lillåsen. Bilden 
togs från norra sidan Amsen, på ca 6,5 km avstånd. Foto: Henrik Ingvarsson, Rtj Jämtland. 
 

Efter knappt två timmar vid branden, kl 15:21, noterar räddningsledaren att 
omfattningen är okänd men att spridningen är hastig och att man behöver mer 
resurser (jämför foto taget samtidigt, Figur 41). Ytterligare två och en halv timme 
senare, kl 17:51, har insatsen uppenbara problem och man rapporterar: ”lyckats 
runda nordöstra hörnet, 500 m söderut, flyttas elden mellan grantopparna. Drar tillbaka lite för 
att se vad de hittar på”. Kl 18:16 har ”all personal vid Lillåsen avbrutit släckverksamheten. 
Omringad av eld. Tar sig ner till bilarna för att försöka backa undan”. Kl 19:10 förtydligas 
läget ”Blev omringade av branden från tre håll. Förlorade några slanglängder och korgar, men 
inga personella skador. Kommer nu bli utspisade under tiden Hkp vattenbombar området”. Det 
finns ingen notering när denna helikopter rekvirerades, respektive anlände till 
området. Utvecklingen sent på söndag eftermiddag avspeglas väl av Figur 41-43. 
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Figur 44. Screen-grab från film tagen av Räddningstjänsten kl 23 på söndag kväll den 15 juli, vid en 
rekognosceringsflygning runt brandområdet. Trots att det är så sent på kvällen syns elden energiskt 
backa mot vinden nerför bergssluttningen.  Vinden kom från SV och på nordöstra sidan låg tät rök som 
skymde sikten där. Av allt att döma hade dock elden stoppats mot stickvägen, där också 
räddningstjänstens fordon stod. Foto: Pärra Jönsson, Rtj Jämtland. 
 

Under söndagseftermiddagen och kvällen spred sig elden alltså nerför berget i alla 
riktningar, men allra längst med vinden mot nordöst, där den stannade mot 
stickvägen. Enligt en uppgift gick elden över vägen på en mindre sträcka nära 
vändplanen, men omfattningen av detta har inte gått att bekräfta.  

Omtag i arbetet på marken gjordes efter kl 20, då man etablerade en ny slanglinje 
från stickvägens vändplan, för att försöka nå runt på norra sidan (Figur 43). Fram 
mot midnatt när den första styrkan fick avlösning hade man lyckats släcka ner 
eldbandet en bra sträcka (kanske omkring 500 m). På kvällen anslöt också en 
helikopter och började vattenbomba, troligen mellan kl 19 och 20. Vid en 
helikopterflygning kl 23 på kvällen tog räddningsledaren en film som visar vital 
flammande eld i skogen, med flamlängder i storleksordningen 50-100 cm (Figur 
44). På hygget på södra sidan förefaller helikoptern ha haft effekt och spridningen 
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hade avstannat. På östra sidan har elden nått ner till stickvägen, men på grund av 
rökbeläggning går det inte att se de övre delarna av vägen. Däremot syns två av 
räddningstjänstens fordon parkerade halvvägs in på stickvägen, ungefär där 
branden gränsade mot vägen. Räddningsledaren bedömde arealen till 60-70 ha, 
vilket stämmer bra med en rekonstruktion från filmen (Figur 45). 

Eftersläckningspatrullen deltog i arbetet med ca 7 man och hade en egen pump 
satt i bäcken. Det finns inga närmare uppgifter om vari deras insatser nu bestod, 
men av allt att döma såg de till att förhindra spridning över vägen.  

Måndag morgon 16/7 rapporterade räddningsledaren kl 09:45 att man hade tre 
enheter på utspridda platser samt en helikopter som börjat bomba. Ett par 
brandmän som arbetat längs den norra slanglinjen (Figur 45) fram till efter midnatt 
och återkom på morgonen till samma plats uppfattade att elden under natten hade 
spridit sig så mycket som 100-150 m norrut, vilket förvånade dem. Slanglinjen som 
utgick från stickvägens vändplan försörjdes via en fast släckbil och tankbil som 
hämtade vatten i Gryssjön ca 1,5 km mot SO (Figur 45). Två man arbetade med 
att successivt släcka ner längs eldbandet och bygga linjen allteftersom, medan 2-3 
man bar upp slang från vägen. Ett grenuttag placerades initialt efter varannan till 
var tredje slanglängd, med en slanglängd och strålrör monterat för att kunna 
eftersläcka. Nivåskillnaderna var minst 50 m längs slanglinjen och slutlig längd 
bortåt 1 km. De första ca 200 m bestod av grovslang, men därefter 38 mm. Under 
förmiddagen var intensiteten måttlig, med flamlängder generellt under 1 m. 
Skogen bestod mest av nygallrad medelålders tallskog, där det alltså fanns ett extra 
bränsle-tillskott av vältorkad tallkvist (Figur 46). Å andra sidan rörde sig elden i 
nerförsbacke och vinden till en början svag.  

Någon gång under förmiddagen havererade pumpen på tankbilen som stod vid 
änden av stickvägen, varefter man tvingades försörja linjen med en släckbil (3 m3) 
som tankades i Gryssjön (Figur 45), vilket innebar att det blev upprepade och 
ganska långa avbrott i vattenförsörjningen (Figur 46). Vid ett tillfälle kom elden 
upp igen i en nedsläckt del en bit ner efter ledningen och brände av slangen, men 
man lyckades slå ner elden igen, restaurera linjen och återta avancemanget.  Ännu 
kl 12:37 var man igång med att släcka och bygga ut linjen, vilket visas av ett foto 
från arbetet. Ytterligare en gång brann det över bakom dem, men denna gång mer 
allvarligt, vilket ledde till att man avbröt arbetet längs linjen. De två som arbetade 
vid slangänden tog sig ut norrut för att inte riskera fångas av elden som gått över 
linjen bakom dem. Det finns ingen notering exakt när man avbröt arbetet på 
linjen, men baserat på ovan nämnda foton och deltagarnas minnesbild bör det ha 
varit kring 13-13:30. 

Det gradvis förvärrade läget framgår också av SOS-loggen. Kl 11 meddelar 
räddningsledaren att ”vinden har tilltagit och lågorna är 5 meter höga nu”, samt begär 
mer helikopterunderstöd. Begäran om helikopterstöd upprepas kl 13:17 och några 
minuter senare noteras att ”det pågår strid om Hkpt just nu”. Man fick inte in någon 
ytterligare helikopter och det framgår inte av SOS-loggen hur länge den enda 
helikoptern var i arbete. Personal vid slanglinjerna uppfattade aldrig någon 
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helikopter under dagen, men denna arbetade med säkerhet på bergets södra till 
sydvästra sida och hördes troligen inte till dem som arbetade på marken på andra 
sidan berget. 

Personalen vid vägänden lämnade platsen med fordon och den utrustning man 
kunde evakuera ner till vändplanen. Längs stickvägen stannade nu bara 
efterbevakarna kvar. Riktigt vad de utförde för arbete där har inte kommit fram, 
men antagligen att hålla elden från att gå över stickvägen. 

 

 
Figur 45. En rekonstruktion av läget vid Fågelsjöbrännan fram till lunchtid måndag 16/7. Antändningen 
skedde nära toppen på Lillåsen och kan ha haft ungefär den indikerade utbredningen (gul heldragen 
linje)efter första nedtagningen, som skedde med helikopter sent på fredagen 13/7. Sedan skedde en 
utbrytning lördag eftermiddag, men utbredningen efter att denna tagits ned (med handredskap) är för 
oklar för att ringa in. Utbredningen efter söndagens spridning (gul streckning) är däremot ganska väl 
belagd tack vare filmning från helikopter på kvällen. Måndag förmiddag skedde bekämpning främst via 
två slanglinjer, vilka satts in i skissen (blå linje), samt tidvis helikopterbevattning på sydsidan av berget. 
Utbrytningen över/runt slanglinjerna startade under tidig eftermiddag på måndag och elden kan då ha 
haft täckt en yta indikerad av den gles-streckade gulbruna linjen. Vid sextiden hade elden spridits bortåt 
4 km norrut och omfattade redan en areal av bortåt 800 ha. Skalstreck 200 m nederst till höger. 
   

Brandvädret var under måndag eftermiddag extremt, med sydlig vind 3,9 m/s och 
rh 24% mitt på dagen (SMHI). Vid vägväderstationen i Tandsjöborg (15 km SO 
om Lillåsen) var det i stort sett kav lugnt fram till kl 08:30, varefter vinden mycket 
raskt ökade.  Från 09:30 till 21:00 låg medelvinden (per halvtimme) stabilt mellan 2 
och 3 m/s och vindbyarna mellan 6 och 8 m/s. Den stationen mäter vinden på 
lägre höjd än SMHI, och är också mer skyddad, vilket förklarar de något lägre 
värdena jämfört med SMHIs modellering. Tyvärr fungerade varken 
nederbördsmätningen eller luftfuktighetsmätningen i Tandsjöborg under dessa 
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dagar. Inte heller lufttemperaturmätningen, varför det är svårt att bedöma 
utvecklingen av luftfuktigheten under dag-natt-cykeln. 

 

 
Figur 46. Längs den norra slanglinjen på nordsluttningen av Lillåsen måndag 16/7 kl. 12:10. Ca 40-årig 
nyss gallrad tallskog. På marken finns rikligt av väl upptorkad tallkvist där de torra röda barren ännu 
sitter kvar och utgör ett utomordentligt bränsle-tillskott för elden. I vänstra delen av bilden är eldbandet 
nedsprutat. Röken driver med sydlig vind över linjen, mot höger i bilden.  
Foto: Henrik Ingvarsson, Rtj Jämtland. 
 

Brandutvecklingen kan också i grova drag följas via VIIRS-detekteringen. Enligt 
en registrering tidigt under natten mot måndag (Kl 02:49) täckte brandområdet en 
yta av omkring 100 ha, varav det mesta torde ha brunnit föregående 
eftermiddag/kväll. Kl 04:30 hade den inte rört sig vidare (åtminstone inte 
tillräckligt för att registreras av VIIRS). Vid nästa överflygning kl 11:04 på 
måndagen är det bara en enda registrering på västra sidan berget som indikerar att 
den börjat röra sig där, vilket sammanfaller i tiden med räddningsledarens 
meddelande om ökad aktivitet. 12:45 har en tunga gått vidare mot NV omkring 
500 m i just denna sektor. Totala ytan av brandområdet kan då ha varit ca 150 ha. 
Sedan förefaller elden ha lossnat längs hela nordvästsidan av brandområdet och 
gått upp mot norr i en tunga som registreras i ett antal punkter kl 14:24. Den 
nordligaste punkten ligger ca 1 km norr om slanglinjen. Arealen bör då ha varit 
omkring 280 ha. Elden har bland annat tagit sig över bäcken som går på 
flacklandet NV om Lillåsen och har till stor del gått fram som kronbrand. Om 
man antar en medelhastighet av 20 m/min kan det ha tagit 50 min att nå 1 km. Då 
har den lossnat kring kl 13:30, vilket stämmer med personalens minnesbild (se 
ovan). En gissning är att elden bröt sig ut i norr strax efter 12:45 och ganska snart 
gått upp med mycket hög intensitet. 
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Figur 47. Sammanfogade stillbilder från en film-panorering som gjordes öster om Lillåsen måndag 16/7 
vid lunchtid och som visar läget vid den södra slanglinjen. Några meter bakom fotografen stod en 
tankbil parkerad på vägen (väster om Övra Gryssjön, se Figur 45). Tankbilen försörjde en slanglinje 
som gick över myren (skymtar något till höger i bilden). Linjen tvärade sen över skogsåsen strax till 
vänster om den lilla rök som syns där samt slutligen upp på en myr därovan. Den stora rökplymen 
kommer från en sektor av elden som plötsligt rundat ett hinder och fått medvindsförhållanden (se pilen i 
den infällda bilden där också positionen för tankbilen och slanglinjen antytts).  
Foto: Magnus Proos, Rtj Jämtland.  
 

Från vägskälet till stickvägen hade man också under morgonen dragit en minst 500 
m lång slanglinje söderut längs i huvudsak myrmark, för att stoppa eldens 
avancemang österut (Figur 45). Även denna linje försörjdes med tankbil. Ännu 
strax efter kl 12 fanns folk i skogen vid linjen och vattenförsörjningen var igång. 
Vid den tiden togs en kort filmsekvens riktning sydväst längs slanglinjen (Figur 
47), vilken visar rök från högintensiv eld. Pejling visar att den sekvensen togs just 
när elden bröt in i ett ca 200 x 75 m stort område strax ovan myren. Detta område 
är delvis avskuret av surdrog och hade undgått elden, antingen på grund av 
surdrogen, eller till följd av vattning från helikopter, eller eventuellt en gren av 
slanglinjen. När elden väl kom in där från söder fick den medvind och gick med 
hög intensitet mot myren där slanglinjen låg (se rökplymen i Figur 47). Det är 
rimligt att den skickat flygbränder ut på myren över slanglinjen, men eld kan också 
ha tagit sig ut från den tilltänkta spärrlinjen längre mot SO. Oavsett hur det gått till 
fanns det nu eld som närmade sig vägen på västra sidan Övra Gryssjön. Delar av 
slanglinjen brann av och man tvingades ner till vägen. Riktigt när man evakuerade 
från linjen är oklart, men folk som var på plats gissar att det skedde strax efter kl 
13.  

I detta skede inriktade man sig istället på att vattna vägsträckan mellan 
pumpstationen vid Gryssjön och stickvägen (Figur 43), för att hejda elden att ta sig 
över vägen. Bilder visar att vattningen utefter vägen var igång senast kl 14:48 och 
skedde från taket på räddningstjänstens tankbil med två och ibland tre strålrör 
(Figur 48). Påfyllning gjordes vid pumpstationen och man gjorde minst två pass 
innan elden nådde fram mot vägen. Folk fanns fortfarande kvar längs stickvägen 
och dessa riskerade att bli kringrända av eld, varför man trots eld nära vägen 
(Figur 49) och stundtals tät rök tvingades köra en sista gång upp till vägskälet, där 
man övertygade personalen från efterbevakningsfirman att ta sig därifrån norrut. 
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Så skedde och samtliga körde norrut, upp på östra sidan Amsen och småningom 
ut på E45 ca 25 km norrut och sen ner mot Fågelsjö och in på skogen igen för att 
återsamlas med de övriga, som fanns sydost om branden.  
 

 
Figur 48. Vattning längs vägen mellan pumpstationen och stickvägen den 16/7 kl 14:48, efter att man 
tvingats lämna slanglinjen som gått inåt skogen. Mindre än en timme efter att bilden togs hoppade elden 
ändå över vägen, riktning norrut. Foto: Ulrika Hansback, Rtj Jämtland. 
 

 
Figur 49. Sammanfogade stillbilder från en kort filmpanorering som togs från tankbilens tak i samband 
med evakueringen norrut kring kl 15:35 måndag 16/7. Området närmast vägen hade vattnats upp från i 
minst ett par vändor. Trots att elden huvudsakligen närmade sig vägen som en flank var den så intensiv 
att den här och där gick upp i trädkronorna (exemplifierat av pilen) och genererade talrika flygbränder 
som tog elden över vägen. Ett antal separata tändningar närmast eldbandet har ringats in.  
Foto: Rtj Jämtland. 
 

Bilder visar att evakueringen skedde 15:35 och sannolikt hoppade elden över 
vägen ungefär samtidigt, vilket bör ha skett via flygbränder, eftersom bränslet 
närmast vägen var relativt väl uppvattnat. Något senare noteras i SOS-loggen att 
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räddningsledaren meddelar ”reträtt på två bilar……Ingen kontroll i nuläget”. Elden 
utvecklade ett huvud som gick med vinden norrut mellan vägen och sjön. 
Omkring kl 16 intensifierades plötsligt detta huvud och genererade en intensiv 
konvektion (Figur 50). Samtidigt arbetade sig flanken långsamt ner mot 
pumpläget, där merparten av räddningstjänstens fordon och folk fanns. Kl 16:39 
meddelas ”Lämnar brandplatsen och tar sig till säker ort, går tillbaka ca 2 km pga risken”.  

 

 
Figur 50. Vy längs Övra Gryssjön 16/7 kl 16:04 fotograferad från räddningstjänstens tankställe. Elden 
har gått över vägen och etablerat ett medvindshuvud i strandskogen. Vägen norrut var därmed 
avskuren, men den personal som hotats av instängning hade redan tagit sig ut. Detta huvud gick sedan 
vidare norrut men det bör ha varit ett annat huvud längre mot NV som drog upp den tunga som knappt 
två timmar senare nådde Sandhammn vid sjön Amsen (se Figur 51 och 57).  
Foto: Emil Olsson, Rtj Jämtland. 
 

Den värsta brandspridningen skedde dock från den tunga som redan tidigare gått 
lös norr/nordväst om Lillåsen. Den drog norrut mellan Störhustjärnen och 
Mörttjärnen och vidare upp över Sålnberget, ner i dalen på norra sidan och över 
Lerån (Figur 57). Längs hela detta stråk har elden i huvudsak gått fram som 
kronbrand. Ett par brandbefäl flög sent på eftermiddagen helikopter ner från 
Östersund för att byta av ledningen, och innan de gick ner flög de runt brännan 
och tog en serie bilder. När de passerade Amsen kl 17:55 (Figur 51) hade elden 
nyss gått över Lerån och huvudet låg ungefär 500 m väster om Sandhamn i 
Amsens SV hörn, vilket innebär en spridning om bortåt 4 km sedan lunchtid. Om 
man antar att elden gick lös 13:30 norr om Lillåsen ger det en medelhastighet av 
15 m/minut. Att döma av sjö-ytans utseende när bilderna togs var det då ingen 
stark vind, men elden hade fortfarande mycket hög intensitet.  
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På högra flanken hade det huvud som gått upp strax väster om Övra Gryssjön 
hunnit upp till Kroktjärnen, knappt 3 km sträcka norrut från där den gick lös. Den 
hade då efter att ha gått över myrstråket och bäcken som tvärar ner i Övra 
Gryssjön i huvudsak rört sig på hyggesmark. Denna tunga på högra flanken har 
sedan blockerats av Kroktjärnen från att gå vidare norrut. 

I söder hade elden under kvällen backat ner till vägen på södra och sydvästra sidan 
Lillåsen.  

Totalt var hela brandområdet omkring 6 km långt och som bredast omkring 2 km. 
Totalarean var i början av kvällen bortåt 800 ha och omkretsen kring 14 km. Den 
enda rimligt säkrade sträckan av gränsen fanns längs väg i söder, omkring 3 km.  

 

 
Figur 51. Fågelsjöbrandens huvud på eftermiddagen 16/7 kl 17:55 när det passerade Lerån och vikarna 
nere i Amsens sydvästra ände. En flygbrand syns (inringad) på norra sidan vattnet, kanske omkring 150 
m framför huvudet. Merparten av flammorna i huvudet är helt dolda av rök. Strax till höger om bilden 
ligger Sandhamn. När elden passerat Lerån gick den vidare i yngre bestånd av tall och contorta, 
huvudsakligen som kronbrand. Foto: Teresia Gustafsson, Rtj Jämtland. 
 

På östra sidan fanns relativt goda vägförbindelser upp mot Amsen till dess att 
vägen skars av öster om Lillåsen. Men även om man hade kunnat komma upp där 
hade arbete från marken för att försöka skära av eldens väg norrut varit riskabelt 
och av allt att döma utsiktslöst, efter att den väl lämnat den relativa inringning man 
hade under tidig morgon. På västra sidan brandområdet finns däremot inga som 
helst genomgående nord-sydliga vägar som skulle kunna möjliggöra markbaserade 
insatser, och för att nå runt brännan den vägen måste man köra västerut ett par 
mil.  

Under dagen fanns bara en helikopter i arbete med vattenbombning, som bör ha 
hjälpt till att hålla den södra vägen. 

I brännans norra ände fortsatte eldens huvud att löpa mot nord-nordväst upp på 
bergsryggen väster om Amsen. I omkring 1,5 km fortsatte den att gå som som 
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kronbrand, vilket troligen tog en till en och en halv timme, alltså fram till kl 19-
19:30. Därefter har den gått fram som löpbrand med allt lägre intensitet, för att 
slutligen krypa fram mot det område där den småningom kom att stoppas, 
gissningsvis efter att ha nått ett av regn något uppfuktat område (Figur 53). 
Skogen på berget är till största delen ung och består delvis av contorta, delvis av 
svensk tall. Ogallrad och med trädhöjder kring 14 m, dvs gynnsamt för kronbrand.  

Bilder tagna på kvällen kring kl 20, från en position 9 km väster om branden 
(Figur 49), visar att konvektionen fortfarande var mycket stark, med en 
kondensations-hätta på toppen, vilket berättar om fortsatt aktiv brandspridning.  

  

 
Figur 52. Bild tagen mot Fågelsjöbranden från 9 km avstånd kl 19:57. Fotografen befinner sig nästan 
rakt väster om branden och vinden låg alltså på från höger i bilden. Den var dock svag, vilket framgår av 
andra bilder tagna vid samma tid. Branden har en mycket stark konvektionsplym till följd av hög 
intensitet och stort brandområde. På toppen av rökplymen syns tydlig kondensation/molnbildning.  
Foto: Teresia Gustafsson, Rtj Jämtland. 
 

En VIIRS-scen kl 02:31 efterföljande natt visar att elden på östra sidan då brunnit 
ut till slutlig gräns. Mot nord-nordväst har den (efter kl 18 på 
måndagseftermiddagen) expanderat ytterligare ca 2,5 km upp till slutlig gräns på 
berget Storsvedåsen. På västra sidan har elden spritt sig inemot 1,5 km västerut. 
Man kan anta att det mesta av denna expansion skedde under tidig kväll på 
måndagen. Totalarealen låg nu kring 1600 ha.  
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Det huvud som gått upp strax väster om Amsen med hög intensitet hejdades alltså 
relativt plötsligt från fullt utvecklad kronbrand till krypande lågintensiv brand för 
att slutligen stanna av fullständigt (Figur 53). Ingen vidare spridning skedde 
efterföljande dag trots gynnsamt bränsle. När elden nådde hit under måndag kväll 
pågick inga släckningsinsatser i denna del av brännan utan all personal och en 
(möjligen två) helikopter fanns nere i sydost. En rimlig tolkning är därför att elden 
hejdades när den nådde ett område som tidigare blötts upp något av en regnskur, 
kanske under lördagen, och inte hunnit torka upp nog för att bära elden. På 
vänstra flanken förekom däremot aktiv brandspridning natten igenom, om än med 
måttlig spridningshastighet.  

 

 
Figur 53. Området NV om sjön Amsen, dit elden nådde under kväll/natt mellan måndag 16/7 och tisdag 
17/7. Pilen illustrerar ungefärlig spridningsriktning. Längst till vänster syns det sista partiet där elden 
gick fram som kronbrand. Därefter följer en sträcka på ca 150 m där elden varit relativt intensiv men inte 
gått upp i kronorna (värmedödade bruna barr). Slutligen ett 150-200 m bälte där elden bara krupit fram, 
utan att skada trädkronorna (ännu gröna barr). Av allt att döma bromsades elden när den nådde ett parti 
med ytfuktad mossa efter en tidigare regnskur. Under sådana förhållanden kan elden långsamt äta sig 
fram, förutsatt att undre delen av bränslebädden ännu är relativt torr. Småningom säkrades 
brandgränsen, först med helikoptervattning, sedan genom huggning och väggrävning, vilken utgick från 
en äldre väg och drogs alldeles i brandgränsen. Denna nygrävda väglinje är i bilden illustrerad med gul 
streckning. Elden kröp alltså ända dit utan att påverka trädskiktet, som här består av tät kontorta-tall, 
vilken på håll ser helt opåverkad ut. Detta resulterade för övrigt i att brandgränsen just här blev 
felkarterad. Bilden togs den 23/7, dvs sex dagar efter att brandspridningen här upphört. På bilden ser 
man hur avverkning pågår längs linjen strax ovan vägskälet för att ytterligare bredda ”brandgatan”. Den 
kom sen att fortsätta uppöver berget. Foto: Leif Ekström, Rtj Jämtland. 
Tidig morgon Tisdag 17/7 visar en ny VIIRS-scen  kl 04:11 att gränserna ännu 
var oförändrade, det vill säga att brandspridningen inte var tillräcklig för att ge 
några nya heta pixlar. Däremot togs en film i samband med helikopterrekning 
ungefär samtidigt som visar aktiv eld längs större delen av den vänstra flanken. I 
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NV var rökbeläggningen så stark att man inte kunde reka gränsen utan tvingades 
flyga på hög höjd över till högra flanken, men med säkerhet spred sig elden vidare 
även i NV-riktning, om än mycket långsammare än under dagen.  

I en Sentinel-scen från tisdag ca 11:30 ligger tyvärr moln över en stor del av 
brandområdets västra delar, antagligen pga kraftiga pyrocumulus men när 
ytterligare en VIIRS-scen togs på tisdag kl 12:25, hade en expansion västerut 
startat, vilken är mycket tydlig kl 14:05, när dagens sista VIIRS-scen togs. Längs 
större delen av västsidan har då gränsen hunnit förflyttas omkring en km västerut 
under loppet av 100 minuter, vilket ger en spridningshastighet kring 10 m/minut i 
den riktningen. Samtidigt togs, av en slump, både en bild från helikopter och en 
IR-bild av KBV av den övre delen av vänstra flanken, där expansionen satt igång 
på allvar (Figur 54). Jämfört med måndagen låg vinden under tisdagen mer från 
SO. I och med denna vindkantring hade det parti av brandområdet som under 
måndagen var den vänstra flanken nu blivit en ca 7 km bred medvindsfront, med 
ett antal huvuden som drog mot VNV. Åt det hållet är det få egentliga 
brandhinder. På flygbilder tagna efter branden syns ett antal tydliga stråk med 
kronbrand, som visar att vinden då kom från OSO.  

Jämfört med dagen innan var vädret inte fullt så extremt. Luftfuktigheten mitt på 
dagen låg enligt SMHI på 34%, vilket är lågt, men ändå hela tio procentenheter 
högre än på måndagen! Vindhastigheten var enligt SMHI densamma, viket även 
stöds av data från Tandsjöborg, men mera östlig. Den starkaste byvinden under 
alla branddagarna noterades mellan 14:30 och 15:00: 11,1 m/s. Man kan också 
notera att det var en smula vind under natten mellan måndag och tisdag, med 
vindbyar kring 3 m/s, vilket skiljer ut denna natt. 

Väldigt lite information finns från fältet som kan ge detaljer av utvecklingen under 
dagen, för inga insatser på marken gjordes av förklarliga skäl i de västra delarna 
under tisdagen, och inte heller från luften, på grund av den intensiva 
rökbeläggningen på västsidan. Utvecklingen kan dock rekonstrueras rätt väl från 
bildmaterialet från tidig eftermiddag på tisdag (främst KBV; se Figur 54) samt en 
VIIRS-scen kl 02:12 under natten mot onsdag 18/7.   
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Figur 54. Övre delen av den vänstra flanken av Fågelsjöbrännan vid lunchtid tisdag 17/7. Fotot är taget 
kl 14:00 vid en helikopter-rekning som räddningsledaren gjorde. Den infällda bilden visar samma vy kl 
14:04, dvs bara fyra minuter senare, men sedd med KBVs IR-kamera, och från väsentligt högre höjd 
(2800 m). IR-bilden visar hur komplext eldbandet i själva verket är när röken inte skymmer sikten. Bland 
annat syns ett antal flygbränder till höger om Lill-Stensjöåstjärnen (inringade i båda bilderna). Dessa har 
kastats ut 2-300 m från det sammanhängande eldbandet. Längst till höger i IR-scenen skymtar 
yterligare ett par flygbränder. Vinden var sydvästlig och ligger på från höger till vänster i bilden, vilket 
givit en tät rökbeläggning som döljer vad som händer i den egentliga fronten. I IR-scenens vänstra kant 
syns delar av det allra främsta huvudet nordväst om Nybodberget. Senare under dagen kantrade vinden 
mer mot väster. Ingen bekämpning, vare sig med helikopter eller markstyrkor var möjlig under tisdagen i 
dessa avsnitt av brandområdet. Under eftermiddagen och kvällen expanderade elden närmare tre km 
från Lill-Stenåstjärnen i riktning NV. Foto: KBV respektive Leif Ekström, Rtj Jämtland.  
 

Ett par helikoptrar var igång under tisdagen, men kunde inte angripa ens de främre 
delarna av den vänstra flanken på grund av intensiteten och rökbeläggningen, men 
tillsammans med räddningstjänstens markinsatser arbetade man för att säkra 
gränsen på östra sidan elden, mellan Övra Gryryssjön och Amsen. Denna ca 4 km 
sträcka utgör i stort en svacka i terrängen, med flera myrståk och tjärnar som 
underlättade eldens begränsning. Samtidigt kom vinden under tisdagen från SO, 
vilket lättade trycket på östra sidan. När elden väl hade bränt av ömse sidor av 
vägen de två km från Övra Gryssjön upp till myrspännet mellan Hälltjärnen och 
Kroktjärnen, vilket skedde redan måndag kväll, kunde man utan risk färdas ända 
upp till Amsen. Öster om den avbrunna vägen, mellan Övra Gryssjön och 
Hälltjärnen slogs elden först ner av helikopterbombning varefter den säkrades 
med en ca 700 m slanglinje som försörjdes av en pump i sjön. Räddningstjänsten 
hade under dagen 11 man i arbete och släckbilar/tankbilar samt två helikoptrar. 
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Figur 55. Bild tagen vid helikopter-rekning kl 03:52 respektive 03:59 (infällda bilden) på onsdag morgon 
18/7. Längs delar av perimetern förekom en måttlig brandspridning, samtidigt med aktiv glödbrand i alla 
nyss avbrända partier vilken genererade ymnig rök. Konvektionen är inte tillräcklig för att lyfta röken 
särskilt högt och bryta genom inversionen som orsakats av nattens avkylning. Röken driver mot NV och 
gör det omöjligt att (utan IR-kamera) skatta var gränsen ligger där. Den infällda bilden visar en del av 
den vänstra flanken där det var föga rökbeläggning och eldbandet syns väl. Samtidigt med att dessa 
bilder togs pågick helikopterbevattning i icke rökbelagda sektorer i öster.  
Foto: Leif Ekström Rtj Jämtland. 
 

När VIIRS-scenen togs kl 02:12 under natten mot onsdagen var elden i väster med 
ett undantag (Sälsjöhållan, se Figur 56) redan framme mycket nära där den slutliga 
gränsen kom att ligga. Återigen får man anta att det mesta av brandspridningen 
hade skett under sen eftermiddag och tidig kväll på tisdag. Expansionen västerut 
från tvåtiden på tisdagen och framåt skedde längs hela den närmare 7 km långa 
västsidan och nådde generellt mellan 2 och 3 km. Där finns flera större stråk där 
elden har gått fram som kronbrand. Brandområdets areal var då redan mycket nära 
den finala, på 3900 ha.  

Onsdagen 18/7 var vädret likartat med tisdagens. SMHI anger vind 3,6 från SO 
och rh 35%. Man skulle därför förvänta sig ytterligare våldsam spridning mot NV. 
Denna uteblev dock, vilket till delar kan förklaras av att elden i NV till delar 
brunnit ut mot bäck och säker myr i en svacka mellan bergen, men också att en 
flik som under natten tagit sig över dessa hinder hejdades, gissningsvis av insats 
från ett skopande plan. Kanske spelade enstaka regnskurar en roll (se diskussionen 
nedan).  

Räddningsledningen hade redan på tisdagen fått kontakt med en 
bränningsentreprenör, som på tisdag eftermiddag anlände med en grupp och en 
del slang, pumpar och armatur. De hade först skickats för att säkra kring 
radio/Tv-masten på berget Brickan ca 10 km NV om brandens nordspets. Där 
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bedömde man situationen och röjde undan en del buskage. I media har 
förekommit uppgifter om bränning där, men det stämmer inte. Däremot gjorde 
man under onsdag morgon avbränningar längs två sträckor av vänstra flanken för 
att ta ut elden till säker gräns. I båda fallen brände man av mot väg (Figur 57).  

Vid 11-tiden på onsdagen gjordes en överflygning av KBV av hela brandområdet 
och då fanns betydande aktivitet främst i ett antal zoner i väster. Där fanns en hel 
del sträckor där elden redan under kväll/natt brunnit ner mot sursvackor och myr, 
men i en sektor med homogen skogsmark upp mot berget Sälsjöhållan var elden 
”fri” i skogsterräng och hade dessutom i stort sett fri väg uppför en lång sluttning 
(Figur 56). KBVs IR-bild från 11:15 visar aktivitet här, men elden hade ännu inte 
rört sig någon betydande sträcka sedan den senaste VIIRS-scenen kl 03:52 under 
tidig morgon. De som under morgonen arbetade med skyddsavbränningen ca 3 
km SSV om denna sluttning noterade till en början skiftande vindriktning, (från 
väst och NV, men småningom från O) och det är möjligt att spridningen tidigt 
under dagen hölls tillbaka av detta.  

 

Figur 56. Den sista allvarliga framryckningen inom Fågelsjöbrännan skedde här i NV under 
eftermiddagen onsdag 18/7 då elden drog upp i slänten av Sälsjöhållan, till dess att den abrupt 
stoppades. Ett skopande plan sågs här, men det kan inte helt uteslutas att elden dräptes av en 
regnskur. Höjdskillnaden från Lerån i dalens botten till brandgränsen överst i slänten är ca 90 m. 
Positionen kl 11:15 (gul streckning) är rekonstruerad från KBVs IR-film. Elden tog sig över Lerån redan 
på kvällen tisdag 17/7, gissningsvis där den lilla pilen är insatt, och tog sig under natten långt upp i 
slänten. Den större pilen illustrerar spridningsriktningen under den sista pushen av eldens huvud på 
onsdag eftermiddag, där intensiteten varit hög (döda trädkronor får grön färg i denna IR-färgbild). SV 
om pilen hejdades elden av tjärnar och myr. Den totala längden på brandgränsen som var igång NV 
Lerån på eftermiddagen var ca 3000 m, varav en sträcka av ca 1600 m var mest kritisk. 
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Vid nästa VIIRS-scen kl 13:46 hade elden kommit loss här men den värsta 
spridningen bör ha varit först därefter. Elden kom då att röra sig uppför slänten 
500-600 m i NV riktning innan den blev hejdad (Figur 56). Det finns inga helt 
klara bevis hur detta skedde. En person som befann sig kortvarigt vid en väg ca 
1,5 km NNO därom såg ett skopande plan över Sälsjöhållan (tidpunkt oklar) och 
utgår från att det var planet som släckte. De som skötte avbränningen ca 3 km SV 
detta område, och som bör ha haft relativt god sikt mot NO, såg aldrig skopan, 
Däremot anger de att det förekom enstaka regnskurar under eftermiddagen. 
Räddningsledaren slutligen säger att den överenskomna planen var att skopan 
skulle angripa vänstra flanken, alltså inte detta område. Hur som helst skulle 
skopan vara kapabel att ta ner den här elden, förutsatt att inte rökbeläggningen var 
för stor på bred front. Intensiteten i slänten var relativt hög, men elden gick aldrig 
upp som kronbrand, vilket troligen beror på skogsstrukturen: mycket gammal gles 
tallskog.  

Elden vid Sälsjöhållan har till synes hejdats abrupt ”i steget” längs en sammanlagd 
kritisk sträcka runt huvudet av minst 1600 m, vilket för skopan skulle ha inneburit 
minst 16 vändor vid optimalt utfall, gissningsvis mellan 2 och 3 timmars arbete vid 
skopning ur Orrmosjön, 15 km bort. En del ytterligare brandgräns stannade mot 
myr, och sen tillkommer minst 1000 m flankeld med lägre intensitet. Totalt finns 
det minst 3000 m gräns i den här området där elden inte stannat mot myr eller väg, 
dvs gräns som etablerats genom av uppvattning, antingen från flyg, helikopter eller 
regn.  

Detta var den sista allvarliga framryckningen inom hela Fågelsjöbrännan. Hade 
elden inte stoppats här återstod ytterligare närmare en km upp till Sälsjöhållans 
krön och ett par km till en första myr-rik svacka, som skulle ha kunnat agera 
hinder.  

På onsdagen skedde alltså den allra första vattenbombningen med ett skopande 
plan på sommarens storbränder (jfr Figur 4). Det var meningen att två plan skulle 
komma till Fågelsjö, men ett blev fördröjt och gick senare under eftermiddagen till 
bränderna i Ljusdal (sågs där kl 15:50). Folk vid Orrmosjön, ca 12 km väster om 
Fågelsjöbrännan dokumenterade att planet började skopa vatten kl 12 på 
onsdagen. Instruktionen var att angripa den vänstra flanken och enligt personer 
som stod på marken i närheten av Stensjön gjordes åtminstone ett par tre 
fällningar längs flanken. Ingen närmare geografisk loggning av planets insatser 
gjordes (samma sak gäller alla senare insatser med skopande plan, på andra 
brännor) och det är inte känt hur länge det fanns kvar i Fågelsjö under dagen.  

Under natten mot torsdag 19/7 kom regnskurar mer allmänt över området. Den 
VIIRS-scen som togs under natten mot torsdag (kl 03:33) gav ingen som helst 
signal om aktivitet. Hur mkt regn som kom är oklart, men SMHI anger 3 mm i sin 
modellering. Luftfuktigheten var också hög (51%) och vinden svag. Ingen aktiv 
spridning förekom längre inom området. Det hade alltså bara skett en marginell 
ökning av brandarealen under onsdagen och stora insatser gjordes att säkra 
vunnen gräns kring denna jättebränna.  
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Den totala brandgränsen var omkring 46 km, där gräns mot öppet vatten uppgår 
till ca 16%, myr 35%, väg 19%, Hygge 5% och skog 25%. I NV gick långa 
sträckor nyss etablerad gräns obanad terräng. När sektorsindelningen gjordes fick 
bränningsentreprenörerna ta denna sektor, varvid pump och slang lyftes ut med 
helikopter. De omkring 9 km väglinjerna kunde vattnas från tankbil. 

För att permanent säkra gränserna i norr och nordväst tog markägaren där 
(Holmen) dit skördare och grävare som enligt satellitbilder den 22/7 hade huggit 
och grävt en ca 500 m sträcka NV Amsen (se Figur 38 och 53) och den 24/7 en 2 
km väglinje på Sälsjöhållan längre västerut, vilken därefter förlängdes ytterligare 
och grovbröts till väg. Sammanlagt bröt man till den 27/7 drygt 6 km väglinje. 

 

Figur 57. Översiktlig skiss av brandspridningen inom Fågelsjöbrännan från och med den 13/7, med 
dagnummer angivet. Utvecklingen de första dagarna (13-15/7) visas i Figur 45. Karteringen bygger på 
data från VIIRS, KBV, Sentinel och helikopter-rek som gjordes av Räddningstjänsten. Två 
skyddsavbränningar som gjordes mot väg i västra delen, på morgonen den 18/7, är antydda med lila 
streckning. 
 

Slutsatser Fågelsjö-Lillåsen  
Branden på Lillåsen var nedtagen vid två tillfällen (fredag 13/7 och lördag 14/7) 
och räddningstjänsten hade avslutats båda gångerna. En enkel slutsats är att det 
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hela borde ha varit över redan efter första nedtagningen. Första brand-dagen, på 
fredagen, drogs emellertid inget vatten upp på berget utan elden togs ned med 
helikopter, vilket försatte eftersläckningspersonalen i en svår situation. Även om 
det stämmer att arealen bara var kring en halv hektar, som uppgavs i 
insatsrapporten, är det svårt att med endast handredskap sköta ut all glödbrand 
kring gränsen (som garanterat förekom trots riklig vattning från helikopter). Redan 
en liten bassäng med vatten och några vattenkannor hade väsentligt förbättrat 
utsikterna.  

Dagen efter, på lördag, kom det oroande rök därifrån redan 17:51, varefter 
området flögs över 18:30, men man konstaterade att det fanns ”bilar vid vändplan” 
(gissningsvis efterbevakarna). Av allt att döma blev denna andra insats fördröjd 
minst en timme av att efterbevakarna inte tidigt kommunicerade att elden var lös 
(eller på väg att gå lös) till SOS/Rtj. Först 19:30 fick Rtj information som gjorde 
att de började leta styrkor som kunde skicks dit. Stationerna var då tömda på 
resurser och man fick initialt dit två personer från ett värn i grannkommunen 
Ljusdal, men en rimlig bemanning var på plats först efter kl 22, när elden varit 
igång minst fem timmar och hunnit växa rejält (även om det inte finns några säkra 
uppgifter om storleken efter avslut). 

Efter andra nedtagningen var eftersläckningsuppgiften betydligt svårare på grund 
av den längre gränsen. Räddningstjänsten hade försökt nå upp med vatten, men av 
oklar anledning inte lyckats. Jag har inte någon uppgift om hur eftersläckningen på 
berget sedan sköttes. Man hade visserligen egen pump och slang på plats, men av 
allt att döma hade man inte nått ända fram till brännan med vatten. Ett oroande 
faktum är vidare att larmet till SOS dagen efter kom från en person i båt på Övra 
Gryssjön och inte från eftersläckare i skogen.  

När så elden kom lös för tredje och sista gången, på söndag strax efter 12, var 
uppgiften för räddningstjänsten utomordentligt svår. Man var igång med att få ut 
slang en dryg timme efter larm, men lyckades trots hjälp av en helikopter aldrig 
ringa elden, och den linje man börjat etablera brann över. Möjligen kunde man 
under natten till måndag, när elden var som spakast, kunnat nå runt och släcka ner 
gränsen om man hade haft tillgång till en mycket stor utvilad personalstyrka och 
rikligt med utrustning. Hur stor styrka som då skulle ha behövts för att mata sig 
runt, slå ner elden och säkra gränsen kan man bara gissa, men det rör sig 
antagligen om i storleksordningen 20-30 personer. Man bör betänka att den totala 
omkretsen redan då var minst 3 km och att bara en liten del låg mot säker gräns, 
och att terrängen dessutom är mycket kuperad.  

Från och med måndag vid lunchtid är det osannolikt att elden kunde ha stoppats 
oavsett insatser. Att etablera linjer längre fram i terrängen skulle inte ha hjälpt, och 
hade varit riskabelt. I medvindssektionerna gick elden fram som kronbrand och 
även om man hade legat i förhåll utmed tvärande vägar eller dylikt skulle elden ha 
kastat över.   

Hela trakten väster om Fågelsjö är storkuperad, med berg där krönen når upp till 
en ganska enhetlig nivå mellan 530 och 645 möh. Sjöarna och större bäckar ligger 
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på en nivå kring 450 möh. Ur ett brandperspektiv kan området grovt delas in i ett 
antal block som består av bergen med deras sammanhängande skogsmark, åtskilda 
av svackor där myrarna, bäckarna och sjöarna ligger. Storleken på dessa block 
varierar mellan ca 300 och 900 ha. Skogsbilvägnätet är ganska utvecklat, men av 
naturliga skäl följer de genomgående vägarna svackor, vilket från en 
brandbekämpningssynpunkt förstärker landskapets uppdelning i stora block. 

Det fanns potential för att Fågelsjöbrännan skulle växa sig ännu större. Elden var 
på onsdagen på väg in i ett nytt stort ”block” i nordvästra delen. Vinden låg rätt 
för att driva in elden där, när det huvud som tagit sig in i homogen äldre 
tallskogssluttning mot berget Sälsjöhållan plösligt hejdades (se beskrivningen 
ovan). Onsdagen var sista dagen i en svit av dagar med mycket hög brandrisk. 
Under natten mot torsdag kom mer allmänt regn över brännan och under 
torsdagen förekom inte längre någon brandspridning.  

Till skillnad mot de andra riktigt stora bränderna, Trängslet och 
Ljusdalskomplexet, vaknade inte Fågelsjöbrännan när det gynnsamma brandvädret 
återkom i perioden 24-27 juli (Figur 7). Redan under torsdag morgon hade 
spridningen upphört runt hela perimetern, att döma av VIIRS-scenen kl 03:33, och 
likaså Sentinel-scenen från lunchtid 19/7. Huvudförklaringen bör vara att 
Fågelsjöbrännan fick mer nederbörd under 18-19/7 än exempelvis Kårböle 
(Ljusdalskomplexet), 45 km österut (se Figur 6 och 8). SMHI anger drygt 3 mm 
fram till mitt på dagen 19/7 och knappt 2 mm efterföljande dygn. Även inom 
delar av Ljusdalskomplexet förekom en smula regn i samband med väderskiftet 
mot torsdagen 19/7 (vilket också medförde ändrad vindriktning och högre 
luftfuktighet), men ändå var det där aktiv brandspridning längs många sträckor 
under torsdagen. 

Sammantaget kom Fågelsjöbrännan att gränsa mot öppet vatten till ca 16%, myr 
35%, väg 19%, Hygge 5% och skog 25%. Totalt var gränsen drygt 46 km och 
omkring 14 km låg alltså i skogsmark, vilken normalt kräver underhåll efter ett 
lättare regn som det under onsdag/torsdag, eller efter helikopterbekämpning. 
Därtill låg omkring 16 km mot myr, där vissa partier skulle ha kunnat bli 
problematiska. Ganska stora sträckor där gränsen låg i skogsmark säkrades under 
kommande dagar genom grävning (Figur 38) eller slangdragning (Sälsjöhållan), och 
sedan fick man enligt SMHI ytterligare 9 mm den 21/7. Under 24-27/7 kom sen 
fyra dagar med mycket hög brandrisk (FWI 26, 28, 19 resp 23, dvs FWI-klass 5, 6, 
4, 5), men då var gränsen redan säkrad och inga utbrytningar skedde.   
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Ljusdals-komplexet 
Ängra. Blixtantändning 15:55 14/7. Larm till Rtj samma dag kl 16:47. Slutlig areal 
3797 ha. 
Nötberget. Blixtantändning 16:40 14/7. Larm till Rtj samma dag kl 16:54 . Slutlig 
areal 872 ha. 
Enskogen. Blixtantändning 16:07 14/7. Larm till Rtj 16/7 kl 15:00. Slutlig areal 
4326 ha. 

 

 
Figur 58. De tre bränderna inom Ljusdalskomplexet med slutliga brandgränser inritade (tolkade från 
flygfoto av Skogsstyrelsen). Antändningspunkterna är markerade med en stjärna. Platsen för 
ledningscentralen i Lassekrog är markerad med RL. I senare delen av insatsen sköttes ledningen från 
en stab i Färila, 25 km mot SO. Initialt hade Insatsledningen funnits i Ängra. 
 

Det jag valt att kalla ”Ljusdalskomplexet” består av tre näraliggande bränder på 
ömse sidor av Ljusnan 35 km NV om huvudorten i Ljusdals kommun (Figur 58). 
Alla tre tändes inom 45 minuter på eftermiddagen lördag den 14/7 av 
blixtnedslag, med ordningen Ängra, Enskogen, Nötberget 10. Avstånden mellan 
tändningarna är relativt små; de i Ängra och Enskogen ligger på bara 5 km 
avstånd, på var sin sida om Ljusnan, och Nötberget ca 11 km mot NV (Figur 58). 
Ängra och Nötberget gick upp i flammande eld så gott som omedelbart, men den i 

_____________________________________________________________ 
10 Nationalekonomen Stefan de Vylder har skrivit en samhällskritisk expose över bränderna 2018, med fokus 
på Kårböle by och Nötberget: Det brinner – Rapport från en hotad by. Themis förlag, Stockholm 2019. 
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Enskogen åtföljdes av tillräckligt mycket regn på nedslagsplatsen för att inte kunna 
sprida sig förrän ytbränslet hade torkat upp tillräckligt för att bära elden. Det 
skedde en dag senare, det vill säga på söndag, och elden blev på grund av olyckliga 
omständigheter larmad (dvs kom till räddningstjänstens kännedom) först 
ytterligare en dag senare. Blixtnedslag finns registrerade från lördag eftermiddag 
för samtliga brandplatser, med god precision. För Ängra registrerades dock bara 
ett nedslag, men det var två näraliggande tändningar, vilket kan indikera en blixt 
som delat sig, eller att ett av nedslagen missades av registreringssystemet.  

Flera personer i dalgången har noterat mer eller mindre regn i anslutning till 
åskvädren. Bland annat på Gommorstjärnen kom stora mängder under bortåt en 
halvtimmes tid, medan det var kruttorrt både vid gårdarna i Ängra 3 km österut 
och även vid brandplatsen längre upp på skogen. Likaså kom det både regn och 
hagel i Kårböle, men dammade på skogsbilvägen när insatsstyrkan körde upp mot 
Nötberget och branden där. Även på norra sidan Ljusnan, mellan Ängra och 
Laforsen, var det flera personer som noterade regn i samband med åskan. Det 
kom då även regn vid tändplatsen för Enskogen-brännan, vilket bevisas av att den 
undre delen av lavtäcket där inte brunnit, det vill säga inte hunnit torka upp fram 
till måndagen (se beskrivningen nedan).  

 

Figur 59. Bild över Ljusnans dalgång med Kårböle i centrum, tagen av brandbevakningsflyget på 
eftermiddagen lördag 14 juli 2018. Tre antändningar syns, varav de två bortersta snart smälte ihop till 
Ängrabranden. Nere till vänster syns branden på Nötberget, som hade tänts 45 minuter efter de vid 
Ängra. När bilden togs hade det skett ytterligare en tändning, till vänster om den bortersta 
vattenspegeln (Laforsmagasinet). Denna tändning (Enskogenbranden) åtföljdes dock av en del regn 
som förhindrade spridning samma dag och därmed gav den inte heller någon nämnvärd rök. Dagen 
efter kom den upp med flammor och slogs ned av helikopter, men kom loss på allvar först måndag 16 
juli. Foto Peter Wicander, brandflyget. 
 

Larm om brand i trakten av Ängra kom till räddningstjänsten Ljusdal 16:46, 
(Ärendet skapades 16:41, 46 minuter efter att branden tänts). Platsen angavs av 
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SOS till Gommorsberget/Sillervallen, vilket är 3 km väster om brandplatsen. Det 
första larmet (kl 16:41), kom från en inringare sydost om Gommorsberget och 
som hade god lokalkännedom. Möjligen var det verkligen en tändning på 
Gommorsberget, men den måste i så fall ha sjävslocknat till följd av en smula 
regn. Gissningsvis orsakade ”felpositioneringen” av Ängrabranden ingen 
fördröjning av insatsen eftersom det snart kom fler uppgifter om tändningen vid 
Ängra. ”Gommorsberget/Sillervallen” ligger dock kvar i SOS-loggen som etikett 
för Ängrabranden. Som ytterligare exempel på loggningssvårigheterna sådana här 
gånger kan nämnas att koordinaterna för larmet av okänd anledning kom att 
ändras hos SOS till en position som ligger i vid Tovåsen, alltså 34 km SSO om 
Ängra (!), faktiskt precis i nordöstra hörnet av den bränna där räddningstjänsten 
vid tillfället inte hade någon aktivitet, men som däremot återtände under 
söndagen. Orsaken till denna ändring och uppenbara sammanblandning har inte 
gått att utreda.  

Som svar på larmet om Gommorsberget (Ängra) skickade Rtj Ljusdals deltidskår, 
Färila deltidskår och Kårböle brandvärn. Bara några minuter senare kom larm om 
brand på Nötberget, varför brandvärnet och Färila (1+4) omdirigerades mot 
denna, medan Ljusdal (1+6) åkte mot Ängra. När räddningsledaren kom så pass 
nära Ängra att han såg röken bedömde han att det var allvarligt och bad om 
helikopterhjälp. Man lyckades lokalisera en helikopterfirma som skulle kunna 
anlända efter cirka 1 timmes anflygning.  

Framme i Ängra mötte man upp ägaren till Ängra camping, som sett tändningen 
från en position längre norrut och var en av de som larmat. Denne lotsade upp 
styrkan på skogsbilvägar till en parkeringsficka där en basväg går ut mot ett hygge 
där elden fanns (Figur 60 och 61). Man var ute på hygget ca 18:20 och hade fått 
upp vatten ca 20 minuter senare och började släcka ner fronten. Vinden var svag, 
men generellt något ostlig. Grovslang drogs från släckbil ca 300 m längs basvägen, 
varefter man grenade ut med 38 mm slang för att försöka ringa elden. Om larmet 
kom 16:46 och man räknar med 10 minuter innan man var ute från stationen i 
Ljusdal, 35 minuter körtid till Ängra, 5 minuters konversation samt 12 minuter 
från Ängra till parkeringsfickan (6 km; man leddes av 4-hjuling) bör man ha varit 
där kl 17:48 och kanske ute på hygget 5 minuter senare. I realiteten verkar man ha 
varit där ca 25 minuter senare, men den tidsskillnaden är ganska lätt att fördela på 
ovanstående poster. Det finns inga uppgifter att man irrade på vägarna kring 
Sillervallen etc. 

Redan 17:51, dvs omkring 30 minuter innan brandstyrkan anlände hade ett 
brandbevakningsplan från Dalaslingan styrt mot rökarna i  Ljusdal och tagit dels 
ett översiktsfoto (Figur 59) och dels en detaljbild av Ängra (Figur 60), där man ser 
två lika stora brandområden med ca knappt 400 meters inbördes avstånd (se även 
drönarbilden på omslaget, som togs av de två tändningarna nästan samtidigt av en 
turist vid Ängra camping). Från brandstyrkans position syntes det inte att det 
rörde sig om två tändningar, vilket man blev varse först när helikoptern anlände en 
stund senare. Man delade då upp insatsen så att helikopterpiloten fick angripa den 
bortre (från fordonen sett), medan fotfolket tog den närmaste. Helikopterpiloten 
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fyllde den första baljan nere i Ljusnan kl 18:47, provfällde, fyllde igen och for mot 
branden (filmades av semesterfolk vid älven). Bilder från samma tid tagna från 
mark invid branden (Figur 61), visar att vinden då låg mer från NO, vilket innebar 
att elden som angreps på marken rörde sig bort från markpatrullen. I den 
backande delen var flamlängden omkring 0,5 m.  

Slangsystemet försörjdes med en tankbil som fylldes vid Älgtjärnen, ca 2 km 
norrut längs vägen. En motorspruta var satt i tjärnen för att fylla tankbilen. Man 
hade först rekat en liten göl bara 200 m öster om branden, men bedömt att 
vattennivån var för låg. Efter att helikopterpiloten arbetat ett par timmar vid 
Ängra började han hjälpa till även vid Nötberget. 

 

Figur 60. Vy mot söder över de två tändningarna på berget ca 1300 m SSO om gårdarna i Ängra, 
knappt två timmar efter tändning och 1 timme 4 minuter efter larm till Rtj. Båda bränderna har en 
diameter av omkring 90 m och ett inbördes avstånd om knappt 400 m. En sursvacka med bäcken 
”Grisbäcken” och en del myr går mellan de båda bränderna. Räddningstjänstens fordon angjorde vid en 
parkeringsficka på vägen som går parallellt med kraftledningen (vägen ej synlig i bilden), varifrån man 
drog upp slang längs med basvägen som skymtar i bildens nederkant, nedanför den vänstra röken och 
försökte ringa den vänstra elden (heldragen linje, 1), som man initialt trodde var den enda. När bilden 
togs var det svag nordlig vind. Räddningstjänsten var på plats ca 30 minuter senare och då drog röken 
mer mot höger i bild (jfr Figur 56). Ganska snart växte eldarna ihop mer och beskrevs av 
helikopterpiloten som en åtta varför Rtj grenade ut linjen (2) för att försöka nå runt helheten. Den 
antydda änden av linje 2 låg i verkligheten en bit till höger om bildkanten. När man tvingades evakuera 
under söndag eftermiddag brann större delen av dessa slanglinjer över, varför det har gått att 
rekonstruera linjedragningen relativt väl med hjälp av bränd slang och armatur. Jämför också med 
omslagsbilden, som togs av de två rökarna strax efter denna bild. Foto: Peter Wicander, brandflyget. 
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Figur 61. Screen grab av film som visar Ängrabranden (den östra av de två antändningarna) 14/7 kl 
18:49, strax efter att förstastyrkan anlänt och börjat bygga ledning, som dock ännu inte är trycksatt. I 
bilden syns med gul streckning stom-ledningen (38 mm) som grenas ut åt vänster och höger via en 3-
vägare (inringad). Strax hitom denna ligger en mindre slangdepå (lila inringning). Vattenförsörjningen 
skedde med tankbil och ca 340 m ledning fram till denna position, de första ca 300 m med 63 mm slang. 
I detta skede kom den relativt svaga vinden från NO och den mest aktiva delen av branden ligger dold i 
rök till höger i bilden och mer än 100 m från fotografen. Röken härifrån täckte då sikten mot det andra 
bortre brandområdet. Foto: Marco Hassholdt. 
 

 
Figur 62. Bild av Ängrabranden tagen från norra sidan Laforsenmagasinet 14/7 kl 20:11, det vill säga 
omkring en timme efter att Rtj och Helikopter börjat bekämpa elden. Diametern på brandområdet från 
detta perspektiv är drygt 400 m och utifrån annan information om antändningarnas position kan man 
anta att arealen var närmare 10 ha och att de två antändningarna i det närmaste flutit ihop. Avstånd från 
fotografen ca 4 km. Foto: Ingegerd Jonsson 
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Figur 63. Bild från samma position som Figur 57, tagen på söndag 15/7 kl 14:49, alltså nästan ett dygn 
efter antändningen. Mörk rök indikerar tre zoner med hög aktivitet, det vill säga aktiv brandspridning. 
Den relativt svaga vinden syns vara ganska ostlig och har drivit elden över kraftledningen och mot 
vägen. Utifrån bilden kan man mäta in att elden redan nått fram till vägen och eventuellt redan något 
över den, en bit söder om parkeringsfickan där räddningstjänstens fordon fanns. Brandområdet var 
fortfarande ganska smalt och utdraget i öst-västlig riktning. Dess diameter från detta perspektiv var cirka 
740 m och områdets längdaxel (på marken) bör ha varit närmare en km. Arealen kan ha varit i 
storleksordningen 25 ha. Foto: Ingegerd Jonsson. 
 

 
Figur 64. Bild tagen söndag 15/7 kl 16:47, exakt ett dygn efter larm. Fotografens position är bara 
marginellt annan än i Figur 57 och 58. Nu kommer vinden mer från söder än den gjorde två timmar 
tidigare, och är möjligen något starkare, att döma av vattringen på älven. Tät rök indikerar en 
sammanhängande front med hög intensitet på väg norrut. Något senare började det regna ner sotflagor 
där fotografen befann sig. Jämför också med situationen vid Fågelsjö-Lillåsen, ca 50 km längre västerut 
som också förvärrades vid samma tid (Figur 41-43). Foto: Ingegerd Jonsson. 



 

96 

Branden på Nötberget låg en bra bit upp i en brant sluttning, fullt synlig nerifrån 
gårdarna i Kårböle. Fyra personer i Kårböle brandvärn hade svarat på larmet och 
ett par av dem letade sig fram till brandplatsen efter att först ha kört vägen upp 
mot telekom-masten på Nötberget. Man bedömde då att elden hade en diameter 
av omkring 60 m. Det finns inget öppet vatten på Nötberget och Mast-vägen var 
för brant för att kunna få upp en tankbil där. När Färila deltidsstyrka (1+4) 
anlände efter omkring 25 minuter började man istället lägga en grovslang från 
vägen som löper upp på östra sidan Nötberget. Det innebar ca 800 meter 
slangdragning riktning västerut och en nivåskillnad på 45-50 m upp till 
brandområdet. Under kvällen lyckades man få ut slangen, komma runt och slå ner 
elden, med början i den övre kanten. Terrängen är delvis mycket svår, med branta 
stup på södra sidan det brunna området, som ligger i en relativt jämn sluttning 
vilken fortsätter utan några potentiella brandhinder ända till Nötbergets topp där 
masten står, ca 650 m NNV antändningsplatsen och 75 höjdmeter upp.   

En person som bor på södra sidan Kårsjön tog under lördagskvällen (och 
efterföljande dag) en serie bilder av röken från en och samma position under 
kvällen (Figur 65). Kl 18:16 stod röken rakt upp och det var kav lugnt på sjön. Kl 
19:07 hade elden expanderat, men röken stod ännu rakt upp. Kl 19:38 däremot 
tryckte en marknära vind röken nerför berget och detta fortsatte till mellan 22 och 
23. En bild tagen sent på kvällen visar att det fanns åtminstone en mindre 
brandhärd långt ned i sluttningen, strax ovan kraftledningen. Det är långt nedom 
antändningsplatsen och skulle kunna vara en flygbrand som förts av vinden nerför 
berget. På sjön syntes knappt någon vattring av vind hela kvällen och en gissning 
är att vinden på berget var en ”bergvind” efter att sluttningen började kylas av på 
kvällen. 

 

 
Figur 65. Fotoserie av branden på Nötberget, tagen från en och samma position vid Kårsjöns södra 
strand. Första bilden är tagen lördag 14/7, 96 minuter efter antändning och 82 minuter efter larm och 
röken går rakt upp utan vindtryck. På de 51 minuterna mellan första och andra bilden har diametern på 
brandområdet närapå fördubblats. 38 minuter senare är det en påtaglig nordlig vind vid brandområdet, 
vilken fortsätter under resten av kvällen. På eftermiddagen dagen efter syns bara ett svagt rök-dis över 
brännan, men senare på kvällen tog den sig lös igen. Foto: Anna-Karin Fredriksson. 

 

Under kvällen fortsatte helikopterpiloten att alternera mellan Ängra och Nötberget 
och gjorde insatser på Nötberget vid åtminstone två separata pass (kl 21 och 23).   

Omkring kl 18 kom larm om skogsbrand vid sjön Rossen i södra delen av Ljusdals 
kommun. Man skickade Järvsö deltidskår, och därmed var alla kommunens 
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räddningsstyrkor utom Ramsjö (1+2) och värnen i Los och Tandsjöborg i insatta i 
skogsbrandbekämpning. 

Vid Ängra fortsatte släckningsarbetet under lördag kväll både med helikopter och 
från marken. Helikopterpiloten noterade att han släckte ner upprepade gånger på 
den södra sidan, men att räddningstjänsten aldrig nådde runt för att döda elden. 
Piloten flög hemåt nära midnatt för att återkomma efterföljande morgon. På 
marken fortsatte arbetet under natten, med en bemanning 1+5.  

 
Figur 66. Utveckling av luftfuktighet och vindstyrka (halvtimmesmedel resp halvtimmesmax) vid 
Trafikverkets väderstation i Vänsjö, över hela den period när det förekom brandspridning inom 
Ljusdalskomplexet, dvs 14-28 juli. Denna station ligger ca 15 km väster om Kårböle och var den enda i 
närområdet som hade en fungerande luftfuktighetsmätning under juli. 
 

Söndag 15/7. Ramsjö inlarmades omkring kl 7 på morgonen och anlände till 
Ängra med 1+4, varefter några (3 eller 4) av ”nattpersonalen” fick återgå. 
Helikopterpiloten återkom på morgonen. Räddningsledaren, som under sitt pass 
kommit att hantera tre bränder (Ängra, Nötberget och Rossen) byttes av på 
förmiddagen (ordinarie byte var först kl 18). Deltidsstyrkan från Järvsö drogs till 
Ängra under förmiddagen. Sammantaget hade räddningstjänsten som mest 12 man 
i arbete vid Ängra på söndagen, men vissa var där utanför sina egentliga pass och 
bemanningen minskade något under dagen.  

Enligt SMHI var det mitt på dagen 25% luftfuktighet, vilket är ett extremt lågt 
värde, som kan generera snabb brandspridning även vid ringa vind. Vid 
Trafikverkets väderstation i Vänsjö (Figur 66) registrerades till och med värden 
under 20%!, de lägsta under hela brandperioden. SMHI anger för dagen 2,1 m/s 
SSO, men av allt att döma varierade både ritning och hastighet mycket under 
dagen. På Trafikverkets station i Kårböle låg medelvinden en stor del av dagen 
kring 2 m/s och i byarna kring 5 m/s, en enstaka gång upp till 8 m/s (Kårböles 
luftfuktighetsmätning fungerade inte). 

Vattenförsörjningen sköttes via tankbil från Älgtjärnen till en tankbil som stod vid 
parkeringsfickan. Vid 14:30 kom larm om brand vid Tovåsen/Gällsjön (branden 
från den 12/7 som återtänt) varför tankbilen vid parkeringsfickan skickades dit 
och ersattes med en tankmodul som kördes fram med lastväxlare och ställdes av. 
Enligt räddningsledaren kunde man med detta system upprätthålla kontinuerlig 
vattenförsörjning på slanglinjen. Efter 1-2 timmar havererade dock pumpen i 
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tankmodulen, vilket gjorde vattenförsörjningen svår eftersom man då tvingades 
ersätta den med tankbilen och skeppa vatten från tjärnen med hjälp av släckbilen 
och dess 3 m3-tank.  

Vinden uppfattades på plats som nyckfull. I ett skede under förmiddagen drog 
elden österut mot kraftledningen (jämför Figur 63) och brände av några 
slanglängder, varefter man byggde om ledningen och gick med en gren österut 
fram till vägen, till en position omkring 200 m söder om parkeringsfickan, för att 
om möjligt hålla elden öster om vägen och söder om slanglinjen. Västerut gick 
linjen till stora delar strax norr om den lilla ”Grisbäcken”, och slutligen även över 
bäcken, i ett försök att runda elden som hela tiden också funnits på den sidan 
bäcken (den andra antändningen ligger på den sidan). Den bortersta positionen på 
slangledningen är mer än halvvägs ner till Ängraån, räknat från parkeringsfickan 
där den utgick. Totalt är det troligt att det låg ute närmare 2 km slang, exklusive 
manöverslang.  

Helikopterpiloten körde vid lunchtid till Sveg för tankning och noterade när han 
kom tillbaka (tid saknas) ett allvarligt försämrat läge. Elden hade då på något ställe 
dragit över slanglinjen på norra sidan och intensiteten var påtagligt högre. 

Helikopterpiloten tog vatten ur älven (Laforsenmagasinet) och omkring 15:30 
upptäckte han rök från skogen på norra sidan älven, körde dit och såg då en 
mindre eld på heden strax intill Vitmyran. Elden var mellan 5 och 10 m i diameter 
och slogs ner med ett par baljor. Det var alltså blixtantändningen från 
lördagseftermiddagen (Enskogenbranden) som först nu genererade nog rök för att 
bli synlig från luften. Piloten gick ner på norra älvstranden och berättade för 
personer från sommarstugorna där att han släckt på heden och att det måste 
eftersläckas.  

När Ängrabranden ökade i aktivitet under sena eftermiddagen och man hade fått 
problem med vattenförsörjningen bedömde räddningsledaren att situationen uppe 
på skogen var ohållbar och beslöt att lämna området och omlokalisera för att 
kunna säkra gårdarna i Ängra, en dryg km längre norrut. Detta gjordes omkring kl 
17:30. Man tog in så mycket utrustning man hann, men tvingades lämna 
tankmodulen på parkeringsfickan (den visade sig senare stå kvar oskadd). Ganska 
mycket av slangledningen och armaturen blev också kvarlämnad och brann upp.   

Från fordonen till den bortersta) punkten där det gick att hitta bränd slang var det 
ca 1,1 km längs ledningen. Totalt fanns spår på marken efter mer än 1,8 km utlagd 
slang. Det är inte närmare känt var elden bröt igenom den vattnade linjen, men av 
allt att döma skedde det på mer än en plats längs en sträcka av bortåt en km på 
brandområdets norra sida. Påverkan på trädskiktet visar att intensiteten var  hög i 
en så pass bred front, redan tidigt under förloppet.  

Omkring kl 18 var räddningstjänsten på plats vid Campingen i Ängra, satte pump i 
Ängraån och drog slanglinjer för att skydda fastigheterna. Kl 18:18 (18:26 enligt 
RL) sände räddningsledaren ett VMA om situationen i Ängra.  
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Helikopterpiloten fortsatte vattenbombningen kontinuerligt. Räddningsledaren 
försökte få in fler helikoptrar, både från försvaret och civila, men utan resultat. Vid 
ett tillfälle gick räddningsledaren upp i helikopter för att spana, men detta fick 
avbrytas då elden plötsligt ökade i intensitet och piloten återgick till att bomba. 
Inga bilder togs vid tillfället från helikoptern. 

Elden spred sig under sen eftermiddag på bred front norrut mot älven och rörde 
sig trots nedförslutet snabbt. Efter att den passerat fröträdsställningen där 
tändningen skett var det äldre tallskog ända ner mot gårdarna i Ängra. Intensiteten 
var hög och i ett antal mindre partier med stark graninblandning gick elden upp i 
kronorna, vilket bör ha genererat ymnigt med flygbränder. Bilder tagna av 
Brandflyget kring kl 19 visar att elden redan då var framme till en position 200-300 
m från campingen i Ängra. På marken vid campingen var det dock ännu rökfritt 
till följd av att konvektion reste upp röken samt att vindriktningen då var mer SV 
och att eldens huvudsakliga spridningsriktning låg något öster om gårdarna. Kl 
20:36 låg det dock tät rök över gårdarna och gissningsvis var elden då framme där 
man med hjälp av vattning från mark och från helikoptern lyckades stoppa 
brandspridningen, en kort sträcka upp i skogen från gårdarna i Ängra.  

Baserat på en bild som togs från Polishelikopter kl 21:45 och en satellitscen från 
efterföljande förmiddag kan man förmoda att brandområdet hade en yta under 
sena kvällen av omkring 250 ha och en omkrets av 6,5 km, varav bara några 
hundra meter låg mot väg eller slanglinje, allt i närheten av Ängragårdarna. Längs 
en avsevärd del av gränsen i norra delen hade dock spridningen dämpats eller 
hejdats av helikoptern. Sammantaget gällde detta drygt hälften av hela brandens 
omkrets. 

På Nötberget hade brandspridningen hejdats under natten till söndag och man 
fortsatte på söndag morgon eftersläcka. En bild över sjön från kl 08:18 visar ett 
svagt rök-dis ovan brandområdet (från glödbrand), men uppenbart ingen aktiv 
spridning längre. Det var helt lugnt på sjön. Ännu kl 15:03 var situationen 
densamma, och rök-diset ännu något svagare (Figur 46). Under sen eftermiddag 
avvecklade man räddningstjänstens insats på Nötberget. Folk på plats bedömde 
arealen på brandområdet till omkring 3 ha. En grupp på tre personer skötte 
därefter eftersläckningen åt markägarna. En fylld självresande bassäng, ryggsprutor 
och vattenkannor lämnades till efterbevakarna, men all slang togs in och 
skeppades till Ängra.  

En bild över sjön från Kl 21:49 visar att situationen på Nötberget förändrats till 
det sämre och ymnig rök syns komma upp ur skogen, vilken indikerar intensiv 
glödbrand och att elden förmodligen åter gått upp i flamma här och där. Liksom 
kvällen innan trycktes röken neröver berget av vind. Kl 23 larmas 
räddningstjänsten och Kårböle värn åkte ut med tre man, en mindre pump och ett 
par hundra meter slang. Man tänkte börja dra ledning från pump i Kårsjön, över 
väg 84 och upp mot berget, men fick inte tillstånd av polisen att stänga vägen. 
Småningom tog man slang genom en kulvert under vägen och fick med hjälp av 
en deltidsstyrka som anlänt ner en större pump i sjön och drog ledning upp mot 



 

100 

berget. Under kvällen angreps elden också av helikopter (ej den som flög Ängra) 
och man lyckades hejda/dämpa spridningen under natten. En bedömning från 
satellitbilden efterföljande förmiddag är att utbrytningen under söndag kväll/natt 
var begränsad till några få ha. Man ringade aldrig brandområdet. Från sjön till 
brandområdets övre del var det 75 höjdmeter och skulle krävt bortåt 1,5 km slang. 
Räddningstjänstens egna slangresurser var slut och MSBs container skeppades från 
Söderhamn först senare (1 container syns på plats i Ängra måndag kl 10:18, på en 
av brandflygets bilder). 

Det fanns under söndagen ingen detaljerad lägesbeskrivning men sent på söndag 
kväll fick Länsstyrelsens TIB indikationer på situationens allvar och gick upp i 
stabsläge. Från och med måndag understödde man Räddningsledningen med 
stabsresurser (Länsstyrelsen övertog formellt ledningen på onsdag 18/7). 

Måndag 16/7 var luftfuktigheten något högre än under söndagen, vilket dock 
balanserades av något starkare vind (SMHI anger för mitt på dagen 28% rh och 
3,5 m/s SO). På morgonen var dock situationen vid brandplatserna lugn. Vinden 
började öka först mellan kl 9 och 9:30 och var sedan stadigt sydostlig under hela 
dagen. En Satellitscen som togs kring 12:45 (svensk sommartid) visar tydligt läget 
för alla tre bränderna. På Nötberget hade det skett en utbrytning i övre delen av 
området och ett huvud, ca 200 m brett spred sig upp i riktning mot bergets topp. 
Eftersom positionen under natten inte är fullt klar är det svårt att veta hur länge 
den varit igång, men gissningsvis skedde utbrytningen längs en mindre sträcka, 
eftersom merparten av den gamla brandgränsen fortfarande var stilla, förutom en 
liten zon allra längst ned mot kraftledningen.  

Därefter fortsatte brandspridningen uppför Nötberget. Den kvarvarande sträckan 
upp till toppen och masten var då bara ca 300 m och har brunnit med hög 
intensitet, delvis kronbrand. Masten bör ha nåtts inom kanske en halv timme. 
Masten och dess installationer klarade sig utan allvarliga skador, trots att vissa 
plastdetaljer på och kring kablar smälte (Figur 67). Värmebelastningen kan ha 
reducerats dels på grund av att elledning och anslutningar ligger på norra sidan 
uppfartsvägen, där strålningstrycket bör ha varit lägre, dels av att det ganska nyss 
skett stolpbyte, varför inget brännbart fanns allra närmast stolparna eller där 
kablarna gick ner i mark. Den här masten var kritisk för telekommunikationen i 
området. (Av någon anledning gjordes senare en missriktad avstängning av 
elförsörjningen till hela Kårböle under 12 timmar från fredag 20/7 kl 23:28. Enligt 
uppgift fanns dock batteribackup som höll masten igång över de timmarna).  
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Figur 67. Exempel brandskadad infrastruktur. Telefonledningsstolpe som konsumerats av långsam 
glödbrand, vilken först bränt av stolpen vid basen och sedan fortsatt trots att stolpen hängt fritt i luften, 
med kabeln uppburen av grannstolparna. Denna typ av förbränning drabbar bara saltimpregnerade 
stolpar, medan kreosotimpregnerade stolpar slocknar efter att tjäran på ytan brunnit ut, förutsatt att de 
inte har röta, djupa sprickor eller andra ingångar för elden. Den insatta bilden visar undersidan på ett 
stolpskåp (ca 1 m över mark) vid telemasten på Nötberget, där plasten bubblat av värmestrålningen från 
elden. Foto: Anders Granström. 
 

Från att elden nådde bergets topp verkar brandspridningen ha avtagit. Bilder från 
brandflyget kl 17 visar att den då hade gått vidare kanske bara ett par hundra meter 
efter att ha passerat masten, huvudsakligen längs höjdsträckningen mot norr. Den 
avstannande spridningen i vindens riktning kan bero på helikopterbekämpning, 
men också på terrängen (nedförslut, något skyddat från den sydostliga vinden), 
eller på sämre markbränslen i den branta och bördiga västsluttningen av berget, 
där det var gallrad medelålders granskog. Hela västsluttningen av berget har senare 
brunnit, men med låg intensitet. Baserat på en KBV-IR-bild tagen tisdag morgon 
kl 08:49 och den satellitscen som togs tre timmar därefter bör brandområdet på 
Nötberget måndag kväll fortfarande inte ha varit mer än knappt 70 ha.  

Vad gäller brandområdet i Ängra visar satellitscenen från 12:45 på måndag att 
det då var omkring 330 ha stort och att det förekom aktiv brandspridning längs 
drygt halva brännans omkrets, huvudsakligen på den nordöstra, östra och södra 
sidan. Tvärt emot vad man skulle förvänta sig med rådande vind var den 
nordvästra sidan ”kall”, vilket var en följd av den intensiva bekämpningen från 
luften, samt via slangsystemet som var lagt närmast gårdarna i Ängra.  

De ur brandspridningssynpunkt farligaste positionerna av aktiv eld låg i sydvästra 
delen av Ängrabranden, där elden lätt skulle kunna få medvind. Detta skedde 
också senare under dagen och elden gick med hög intensitet, delvis som 
kronbrand, i riktning mot Ängerån och vägen mellan Ängra och Ängratörn, en 
sträcka på ca 700 m från de zoner med aktiv eld som fanns kl 12:45 (Figur 68). 
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Exakt när elden gick över vägen, ån och vidare upp på västra sidan ån är osäkert, 
men tidigt nästa morgon (08:45 Sv tid) visar en bild tagen med IR-kamera från 
KBV-planet en väletablerad eldtunga väster om ån, vilken redan då nått ca 700 m 
efter att ha passerat ån.  En gissning är att elden tog sig över vägen och ån under 
måndag kväll. Det gjordes inga försök till brandbekämpning så långt ner längs 
vägen mot Ängratörn. När elden väl passerat ån gick den in i ett nytt ”block” utan 
några genomgående naturliga hinder i dess väg och under de närmaste dagarna, 
(fram till och med den 24/7), kom elden att röra sig 6 km mot NV med växlande 
men övervägande sydostliga vindar (Figur 93). 

Längs vägen mellan Ängra och Vikstenstorpet/Ängratörn går för övrigt en 
telefonledning som skadades svårt i branden. Vissa av stolparna var 
saltimpregnerade och en hel del av dessa konsumerades långsamt genom 
glödbrand som startade basalt på stolparna (Figur 67), ett fenomen som varit känt 
sedan 1970-talet. Andra stolpar längs den här linjen var kreosotimpregnerade och 
klarade sig bra.  

 

Figur 68. Ängrabrandens sydvästra gräns den 16/7 kl 12:45, tolkad från Sentinel-scenen. Gul streckad 
linje markerar brandens utbredning och de gula inringade ytorna markerar aktiv brandspridning, till 
största delen backande mot vinden, som kom från SO. Längre upp i riktning mot Ängra var elden 
nedslagen av helikopterbevattning. Senare under dagen greps elden av medvind och gick upp mot 
vägen och Ängraån, med ett huvud som utgick från en eller flera av de zoner som var aktiva kl 12:45. 
Bakgrundsbilden i IR-färg togs efter branden och visar att elden var högintensiv (blågrön färgton) och 
delvis också gick som kronbrand (svart) på väg upp mot vägen och ån, som den sen tog sig över och in 
i ”Ängra väst”. Slutlig brandgräns indikerad av heldragen röd linje med gul prickning.  
 

Vid brandplatsen intill Vitmyran slutligen (Enskogenbranden) syns på 
satellitscenen från 12:25 en mycket svag rökslinga och så pass mycket 
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värmeutveckling att det måste ha förekommit öppna lågor. Bara omkring 15 
minuter senare fångades detta också på en drönarfilm som togs från 
Enskogensidan (Figur 69).  

 

 
Figur 69. Screen-grab från drönarfilm tagen norr om Laforsen strax efter kl 13 på måndag 16/7. 
Ängrabranden syns på andra sidan Laforsenmagasinet. I bildens mitt syns rök från Enskogenbranden 
på hedmarken ovanför Vitmyran, ca 1,5 km bort. Utbredningen vid det här laget kan av röken att döma 
ha varit ett par tiotal meter. Ungefär vid den här tiden vattenbombades branden från helikopter en andra 
gång. Omkring 2 timmar senare kom branden slutligen loss och spred sig med våldsam intensitet mot 
NV, dvs åt höger i bilden. Disigheten i fjärran kan möjligen bero på rök från Tovåsen/Gällsjöbrännan, ca 
35 km söderut. Foto: Nicola Fernandez Heredia.   

 

Den helikopterpilot som släckt där dagen innan såg den nya rökutvecklingen 
omkring 12:50 och for dit och släckte åter ner elden, samt försökte dels direkt och 
dels via polisen förmedla till räddningsledningen att man behövde få dit folk för 
eftersläckning. Så skedde inte och ett par timmar senare gick den elden lös på 
allvar. 

Under måndag eftermiddag kom det att ske en explosiv utveckling på alla tre 
brandområdena, under inflytande av en stadig SO vind. Vid Trafikverkets 
väderstation låg medelvinden visserligen aldrig över 2,5 m/s, men vindbyar ända 
upp till 8 m/s förekom. Man ser också på röken från bränderna att vindtrycket är 
betydande. På bilder över Laforsendammen från tidig eftermiddag syns en del 
”vita gäss”, vilket kan indikera vind kring 4-5 m/s. 

 

 
Figur 70. Vy från söder taget av brandflyget måndag 16/7 kl 14:48 mot bränderna inom 
Ljusdalskomplexet, från ca 14 km avstånd. Rökarna från samtliga bränder syns tydligt, även från 
Enskogenbrännan, som åter gått upp i flammande eld, och alltså var stadd under spridning.  
Foto: Åke Palm, Brandflyget. 
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Det allra allvarligaste under dagen var att ”Enskogenbranden” slutligen gick lös. 
Exakt tidpunkt är osäker, men på en bild tagen av brandflyget kl 14:48 syns en 
mycket tydlig rök, trots att avståndet är ca 14 km (Figur 70). En gissning är att 
röken observerades av åtskilliga personer i området. Det finns gott om 
sommarstugor kring Enskogen och Laforsen och de stora rökarna från Ängra och 
nötberget drev åt NV, dvs inte in mot detta område, varför Enskogenbrandens 
rök måste ha synts relativt tydligt, inte minst från södra sidan älven. Slutligen blev 
räddningsledningen varse situationen strax före kl 15 efter att elden observerats 
från en polishelikopter, varifrån informationen gick till en polis inne i 
räddningsstaben som i sin tur pratade med räddningsledaren. En styrka som 
befann sig på södra sidan älven skickades dit och kom in via en smal väg som går 
över heden NV om brandens startplats, och mot vilken elden var på väg. Man 
satte en pump i en tjärn ca 75 m väster om vägen, drog slang upp till vägen och 
över den i ett försök att komma ner till elden och ringa den. Ett par längder drogs 
också längs vägen (men kom aldrig att nyttjas). Strax efter kl tre hade man kommit 
ner mot elden, grenat ut slang och fått tryck i ledningen, när vinden ökade och 
elden fick fart.  

Området är en mager tallhed med riklig lavtäckning på marken. Till stora delar var 
det tallungskog som nyss röjts igenom. Efter branden kunde man här se att den 
undre delen av laven på marken fortfarande fanns kvar, vilket visar att bara den 
översta delen av lavtäcket hade hunnit torka upp efter det regn som kommit vid 
åskskuren på lördag eftermiddag. Allt bränsle i bottenskiktet var alltså inte 
tillgängligt för elden. Trots det fick den en hög intensitet, understödd av 
röjningsavfallet, där de uttorkade brunröda barren fortfarande satt kvar på 
grenarna. 

 Ganska snart insåg man att elden var övermäktig och evakuerade. Slangen 
lämnades (och förlorades sen i elden).  

Några minuter senare stod man vid vägskälet 600 m längre mot NO och såg elden 
rasa över vägen omkring 13:24 (Figur 71). Strax efter togs bilder från 
polishelikoptern när elden gått vidare över hedmarken mot NV (Figur 72). Man 
ser där kronbrand i eldens huvud och att det förekom flygbränder långt framför 
fronten, vilket i det här skedet hade omöjliggjort alla försök att stoppa elden ens 
mot nästa väg dit den var på väg. Man gjorde inga mer ansatser att hejda elden i 
den huvudsakliga spridningsriktningen utan satte in resurserna för att säkra 
bebyggelsen i Enskogens by. Inom kort beordrades också evakuering av 
Enskogen. 

Härefter gjordes inga egentliga försök till insatser på marken västerut inom 
Enskogenbranden förrän flera dagar senare. Samma sak gällde för 
helikopterinsatser under måndagen, som inriktades på att dämpa flankens 
successiva spridning ner mot bebyggelsen i Enskogen. Eldens huvudsakliga 
spridningsriktning var med vinden mot NV, vilket också understöddes av 
terrängens lutning. Huvudspåret gick något SV om det markerade berget 



 

105 

 
Figur 71. Två bilder tagna från samma vinkel (högra bilden dock ett par steg längre tillbaka) i samband 
med att Enskogenbranden gick över ”Färjeställsvägen”, där räddningstjänstens fordon just tagit sig ut 
efter att ha tvingats avbryta släckinsatserna. Eldens huvud gick med vinden från vänster till höger i detta 
perspektiv. I den vänstra bilden är elden redan framme vid vägen och flammorna står upp i 
trädkronorna. Antagligen var redan då elden etablerad på högra sidan vägen. I den högra bilden, tagen 
5 minuter senare har eldens huvud redan passerat och flanken även spridit sig en betydande sträcka i 
riktning mot fotografen (kanske 20 m; jämför den röda streckningen i vänstra bilden som indikerar var 
flanken befann sig fem minuter senare). Den här vägen är också den huvudsakliga tillfartsvägen till ett 
antal sommarstugor i ”Färjestaden”, det gamla färjeläget på norra sidan Ljusnan, en dryg km längre bort 
efter vägen. Alla hade dock tagit sig därifrån innan vägen skars av. Foto: Björn Brink. 

 

 
Figur 72. Uppförstorad del av bild av Enskogenbranden tagen från polishelikoptern kl 15:39. Eldens 
huvud går fram som kronbrand i ungtallskog. En väletablerad flygbrand ligger omkring 80 m framför 
huvudet (inringad). Eldens spridningshastighet i huvudet efter passagen av Färjeställsvägen och fram 
till det här läget kan beräknas till omkring 16 m/minut, baserat på bildernas tidstämpling. Elden 
sneddade sedan över den ganska breda skogsbilvägen som syns i bilden och gick vidare upp mot 
berget Enkullen. Byggnaden som skymtar är en älgslaktbod, vilken förlorades i elden.  
Foto: Räddningstjänsten Ljusdal. 
 

Enkullen, men snart drogs den högra flanken upp mot toppen, där elden var uppe 
redan 18:40 (Figur 73). Därefter spred sig högra flanken i riktning ner mot 
Enskogen, där en del gårdar ligger mycket utsatt till på västra sidan vägen och med 
skog in mot husen. En helikopter arbetade under hela kvällen för att dämpa 
flankens spridning mot byn. Räddningstjänsten satte en pump i Övre Enskogssjön 
och drog slang mot gårdarna och en bit upp mot berget.  
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Figur 73. Enskogsbranden på eftermiddagen 16/7 sedd från Enskogen. Den större bilden visar 
situationen kl 18:22, med rök som går upp från eldens huvud och flank som låg på baksidan av 
Enkullen. Den insatta bilden togs 21 minuter senare och då har en tunga av elden gått över bergets 
topp. Foto: Ella-Karin Erhardsson. 
 

En vindkantring till sydlig eller västlig vind skulle ha gjort Enskogen än mer utsatt. 
En annan risk låg i att elden längre ner på högra flanken skulle kommit ut 
tillräckligt för att få medvindsförhållanden. Så skedde en dag senare SÖ om 
startpunkten. Eldens högra flank hade där initialt backat ner mot en stickväg och 
stannat. Den backade dock runt stickvägens vägslut och gick sen upp med SO 
vind som kronbrand riktning Enskogen. Lyckligtvis slog den efter några hundra 
meter in i ett parti norr om vägen som redan var avbränt kvällen innan av flankeld, 
under lugna förhållanden. Liknande mindre löp skedde också längre upp mot 
Enskogen. 

 

 
Figur 74. Enskogenbranden sedd från sydost under kvällen (ca kl 21) den 16/7. Den starka 
konvektionen visar att brandintensiteten fortfarande var hög med ett rejält plymlyft. Bilden är enligt 
Robert Sigg (FOI) ett skolboksexempel på den så kallade Ekmanspiralen, där vinden böjer av mot 
höger med stigande höjd över mark under inverkan av friktionen mot marken. Foto: Christer Löf. 
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Måndag natt hade Enskogsbrandens huvud nått omkring 4,5 km från 
startpunkten. Branden var fortfarande mycket långsträckt och arealen kanske kring 
300 ha. Omkretsen var redan då mer än 10 km, varav i stort sett ingen del var 
säkrad. En naturlig spärr för elden av viss betydelse var Vallån, där elden 
stannande mot den nedskurna ravinen på grund av att ytbränslet (mossan) var för 
fuktig, antagligen en kvardröjande effekt av regnet under lördagen. Elden tog sig 
dock över ån i en mindre zon och var på tisdag morgon etablerad på andra sidan 
ån, varifrån huvuden senare gick vidare mot nordväst.  

Tisdag 17/7 var det fortsatt liknande väder som under måndagen, men vinden 
var något mer ostlig (SMHI anger OSO). En satellit-scen kring kl 12 visar att 
Enskogenbranden efter nattens relativa lugn var under snabb spridning i 
huvudet mot nordväst. Dess areal var då kring 570 ha, med en längd av 5,5 km, 
största bredd 1,5 km och närmare 14 km omkrets. Terrängen stiger generellt mot 
nordväst och de enda potentiella brandhindren ligger orienterade i samma riktning 
som brandens spridningsriktning: Vallån respektive genomgående skogsbilvägar. 
Den viktigaste av dessa börjar intill Aborrtjärnen och utgör stommen i hela 
vägnätet mellan Ljusnan och väg 735 (som går mellan Laforsen/Enskogen och 
Ramsjö). Tyvärr skars den av redan tidigt på måndag eftermiddag (Figur 72), vilket 
omöjliggjorde alla insatser på marken längre upp på skogen under de första 
dagarna. På satellitbilden från tisdag kl 12 kan man ändå se hur denna väg delvis 
har stoppat spridningen längre upp på den vänstra flanken, men att elden lyckats 
komma över på en kortare sträcka där vägen tvärar något, ca 3,5 km NV eldens 
startpunkt, och omkring 1 km NV om ett större myrområde som ligger på ömse 
sidor vägen (ca 30 ha), och som var obrännbart. Vägens vinkel i förhållande till 
vindriktningen är avgörande för eldens förmåga att hoppa över till andra sidan och 
man ser här hur ett nytt medvindshuvud etablerat sig väster om vägen. Ganska 
snart gick detta huvud, drivet av OSO vind upp mot Björkvallsberget, till stora 
delar som kronbrand. På västra sidan Björkvallsberget gick elden sen ner mot en 
skogsbilväg och stannade. Längs en sträcka av omkring 3 km kom den vägen (vid 
Stenbitbäcken) faktiskt att bli den slutliga brandgränsen.   

Likaså gick ett huvud (eller eventuellt fler) som tagit sig över Vallån nedströms 
myrkomplexet upp i NV riktning, och växte så småningom ihop med tungan 
längre norrut. Sammantaget gjorde detta att brandområdets areal fördubblades 
under dagen, till största delen genom breddning västerut. Ett antal helikoptrar var 
igång under dagen, men det finns inga detaljuppgifter om var de arbetade, vilket 
skulle kunna visa deras inverkan på spridningen. Gissningsvis inriktades det mesta 
arbetet även under tisdagen på att skydda Enskogen. Med OSO vind var byn i ett 
bättre läge än dagen innan, men trots detta och trots aktiv helikopterbekämpning 
kom elden något närmare byn under tisdagen. 

Vid Ängra fortsatte det huvud som gått över Ängerån under måndag kväll/natt 
att sprida sig västerut på tisdagen. Expansionen avstannade först drygt tre km 
väster om ån, där elden gick nerför en brant sluttning och stannade/stannades mot 
en väg, vilken också kom att bli den slutliga gränsen just där. Längre norrut (norr 
om vägens vändplan) lyckades dock elden senare ta sig vidare västerut. I ”Ängra 
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öst” skedde det, trots att den huvudsakliga vindriktningen var OSO, under dagen 
en avsevärd expansion söderut (ca 1 km), vilket hotade ett antal sommarstugor på 
östra sidan den långsmala sjön Ängratörn. Ett annat utsatt skyddsobjekt var 
Vikstenstorpet, vilket dock ligger strategiskt välplacerat på en udde i norra änden 
av sjön Ängratörn (Figur 93), avgränsat mot Ängra öst av Törnån och mot Ängra 
väst av Ängerån. Elden tog sig aldrig in på udden, men brände ända ner till 
Törnåns strand (Figur 75), dit den antagligen nådde tisdag eftermiddag. 

 

 
Figur 75.  Törnån (rinner mellan sjön Ängratörn och Ängerån) mot vilken elden stannade under tisdag 
eftermiddag 17 juli. Strax hitom bäcken ligger Vikstenstorpet, författaren Albert Vikstens hem och en 
kulturhistoriskt viktig plats. Foto: Anders Granström. 
 

 I norra delen av ”Ängra öst” tog sig elden under tisdagen över väg 84 en bit öster 
om Ängra camping och brände ut det smala bältet ner till Ljusnan. 

Även på Nötberget skedde spridning mot väster och nordväst under tisdagen 
17/7, men inte så dramatiskt som vid Enskogen och Ängra. På natten mot onsdag 
hade dock elden nått fram mot väg 296 (Kårböle-Ytterhogdal) i väster ett par 
hundra meter ovan avtaget från väg 84 och på den östra och södra sidan av 
Nötberget hade den nästan nått fram till slutlig gräns (Figur 95). Brännan hade då 
en areal närmare 300 ha. Under dagen arbetade 2 helikoptrar i Nötberget, och 
insatserna lyckades stoppa elden drygt hundra meter ovanför en gård som ligger i 
ett utsatt läge intill vägskälet, liksom förhindra att elden gick över väg 296 denna 
dag. Polishelikoptern flög runt alla tre bränderna sent under kvällen och gjorde en 
grov kartering för räddningsledningen. 

Under eftermiddagen tisdag 17/7 skedde en kortslutning på en av de stora 
kraftledningarna som går längs med älven på norra sidan om Laforsenmagasinet 
(Ljusnan). Orsaken var att stolpar brunnit av och ledningen fallit i marken. 
Ledningsägaren slog då ner ytterligare två ledningar i området. Haveriet fick stora 
ekonomiska följdverkningar eftersom ledningarna matade ut 
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produktionsströmmen från tre kraftverk i Ljusnan (de tre stationerna som ligger 
närmast uppströms Laforsen), och det inte fanns några alternativa ledningar att 
shunta om till. Omfattningen av skadorna var okänd för ledningsägaren fram till 
den 2/8, när flygförbudet hävdes och de kunde göra en inspektionsflygning med 
helikopter. Det visade sig då att summa 35 stolpar var avbrända. På den mest 
skadade ledningen var fem hela stolpplatser (2 trästolpar med reglar och isolatorer) 
nedrasade och linorna låg på marken längs ca 1,5 km (Figur 76). Enligt uppgift 
hade ledningen kreosotimpregnerade stolpar som var kvar sedan den byggdes år 
1947. Kreosotstolpar brukar inte bli så utsatta vid bränder (jfr effekten på 
saltimpregnerad stolp, Figur 67), men det är möjligt att dessa mycket gamla stolpar 
hade tillräckliga ingångar för långvarig glödbrand, via djupa sprickor, rötangrepp 
eller hackspettshål. 

Det kostade ett par miljoner att sätta ledningarna i stånd igen, men kostnaderna till 
följd av stilleståndet i kraftstationerna var avsevärt högre. 

 

 
Figur 76. Stolp-par i en 130 kV-ledning inom Enskogenbrännan. Ledningen gick ner på eftermiddagen 
den 17/7, dvs på brandens andra dag. Enligt uppgift hade ledningen kreosotimpregnerade stolpar från 
1947. Så svåra skador är mycket ovanliga för kreosotimpregnerade stolpar, vilka normalt slocknar efter 
att ha brunnit med flammor några minuter, med en blygsam kolning av ytskiktet. För att påverka 
stolpens strukturella integritet på allvar måste det finnas ingångar för en långvarig glödbrand, i form av 
röta, djupa sprickor eller hackspettshål. Skadorna på denna ledning ledde till långvariga och kostsamma 
driftavbrott på tre vattenkraftverk i Ljusnan. Foto: Ellvivo AB.  
 

Onsdag 18/7 var vinden enligt Kårböle vägväderstation svag fram till ca 11:30, 
och huvudsakligen nordlig. Därefter kraftigt stegrande och med en återgång till 
sydostlig som de två föregående dagarna och något starkare. Byvindarna var upp 
till 9 m/s. SMHI anger för dagen 4,3 m/s och luftfuktigheten (liksom föregående 
dag) 31% mitt på dagen. FWI-värdet var det högsta under hela perioden: 48,3, 
vilket förväntas generera spridningshastigheter i spannet 14-26 m/minut, beroende 
på vilka bränsletyper det rör sig om. Efter 18:30 föll vindshastigheten drastiskt och 
vände efter kl 20 först mot sydlig och sedan västlig.   

På Nötberget var brandområdet fortfarande lugnt när KBV gjorde överflygningar 
kring kl 9 på morgonen. I väster hade elden då kontakt med väg 296 längs en ca 
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600 m sträcka med början ca 400 m upp från väg 84 (Figur 77). Denna sträcka 
längs vägen verkar ha varit försörjd med en slanglinje, samt att en helikopter 
arbetade där. Vägkanterna var även kalla i IR-bilden vilket indikerar uppvattning 
via tankbil eller gödseltunna.  

Från väg 296 gick gränsen rakt österut upp på berget genom skog. Hela sträckan 
genom skogen hade elden tagits ner med helikopter och var föga aktiv på 
morgonen, men ingen slangdragning hade påbörjats. Enda platsen med uppenbar 
spridning vid 9-tiden låg strax norr om bergskrönet. Brännans östra gräns var 
mycket flikig och låg rätt långt ner på Nötbergets branta östra sida. I söder, dvs 
den sektor som vetter mot Kårböle och väg 84, fanns däremot en slanglinje med 
försörjning från pumpar i Kårsjön och i en tjärn söder om vägskälet väg 84/296. 
Dess totala längd var minst 1500 m och gick till stor del genom skogsmark. Den 
kom att bli den slutliga gränsen, även om elden senare under dagen gick i motvind 
utför berget i en mindre zon lite längre österut (Figur 95).  

Nästa tillförlitliga observation är från KBV-planets överflygningar kring Nötberget 
med början kl 17:20. Läget var då allvarligt försämrat. Av allt att döma hade elden 
kommit lös en bit upp i skogen öster om väg 296, etablerat ett huvud som gått 
med delvis kronbrand med vinden mot NV. Efter ca 700 m nådde detta huvud 
fram till väg 296, sneddade över och gick vidare mot NV (Figur 77), trots att 
vattning av allt att döma hade skett av vägrenarna. Det finns inga uppgifter om 
exakt tid när spridningen på allvar startade, men ännu kl 13:42 hade huvudet inte 
passerat väg 296 enligt en VIIRS-scen. När KBV flög över området kl 17:20 hade 
dock elden sedan länge passerat väg 296 och nått ytterligare ca 2 km och var 
fortfarande under snabb spridning.  

Elden hade alltså gått över väg 296 ett stycke söder om vägskälet till Öjeforsens 
kraftstation och sedan gått parallellt med väg 296, men även på två ställen kastat 
över eld från sin högra flank till norra sidan vägen. Det finns ganska många 
filmsekvenser från KBV-planet över Nötberget mellan kl 17:20 och 17:55, men 
inga spår av helikopter eller flyginsatser i närheten av huvudet. Däremot kom 
flyginsatser med på KBV-filmer under eftermiddagen både från Ängra 
(Helikopter) och Enskogen (Helikopter och skopande plan). Det finns också en 
statusnotering från räddningsledningen som rör situationen på Nötberget: ”Det är 
dessutom kraftig rökutveckling västerut och helikoptrar har därför inte kunnat användas i den 
fronten”.  

KBV fortsatte följa utvecklingen intermittent här ända till 19:40. Kl 18:40-50 syns 
en helikopter arbeta mot högra flanken några hundra meter bakom eldens huvud. 
Av allt att döma bekämpade den ett av de hopp som elden gjort över vägen. Kl 
19:25 syns på KBVs film hur ett skopande plan kommer in från söder, rekar över 
älven någon km uppströms, skopar och sedan gör en fällning mot vänstra flanken 
en bit nedom huvudet. Intensiteten var av IR-scenen att döma vid det laget 
mycket lägre än vid 17-tiden, men den färgvideo som togs parallellt visar 
fortfarande massiv rök i vindens riktning som bör ha gjort det omöjligt att angripa 
huvudet direkt. Ingen mer aktivitet av skopande plan här syntes sedan fram till 
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dess att KBV-planet lämnade brandområdet kl 19:40. Då var elden i stort sett 
framme där den slutligen kom att stoppas mot NV.  

Under större delen av eldens avancemang mot NV på eftermiddagen var den 
tunga som gick parallellt med vägen ca 300 m bred, men mot slutet smalnade den 
av. Delvis kan elden ha dämpats på vänstra skuldran av en sursvacka med en del 
löv, men intill väg 296 gick elden fram i en smal tunga på plan hedmark med 
frötallar och ett tjockt lavtäcke, det vill säga utomordentliga bränslen. Slutligen 
nådde fronten en tvärande ganska bred skogsbilväg som delvis kom att stoppa 
den. En flygbrand tog sig emellertid över och hann sprida sig omkring 230 m med 
relativt hög intensitet innan den fångades in.  

Bredden på denna sista tunga var ca 70 m, där den vänstra flanken stannade mot 
kraftledningens materialväg och den högra flanken mot den uppvattning som 
gjorts längs väg 296, men gissningsvis togs själva huvudet ner av flygande resurser, 
följda av insatser på marken. I det skedet bör vinden ha mojnat och småningom 
svängt, vilket gjorde situationen i NV lättare att kontrollera än ett par timmar 
tidigare. Från och med 18:30 sjönk vindhastigheten gradvis (Kårböle vägstation), 
och efter kl 20 svängde den först till sydlig och sedan till västlig, vilket bör ha gjort 
det lättare att säkra gränsen. Ett grovt överslag från KBVs scener ger en 
spridningshastighet i huvudet kring 5 m/minut under de två sista timmarna fram 
till kl 19:40. Den norra spetsen intill väg 296 där elden stoppades onsdag kväll 
kom att bli den slutliga, men det smala tungan som dragit upp under 
eftermiddagen hade en ca 2700 m sträcka på vänstra flanken som låg fri för vidare 
expansion (Figur 95). Totalt hade elden spridit sig omkring 3,8 km i nordvästlig 
riktning under dagen. 

Att elden tog sig över väg 296 var ödesdigert eftersom det öppnade upp ett helt 
nytt block för eldens avancemang. Under de efterföljande två dagarna spred sig 
elden ner från det som under onsdagseftermiddagens avancemang varit dess 
vänstra flank, fram till slutlig gräns mot ett antal flikiga sjöar i dalgången. Denna 
expansion underlättades kraftigt av vindkantringen mot NNV på torsdagen och 
NNO på fredagen. Intensiteten var generellt hög, med flera kronbrandsstråk. Till 
allra största delen kom elden väster om väg 296 alltså att begränsas i den 
huvudsakliga spridningsriktningen av naturliga hinder; främst sjö, men också myr 
och sumpdrog (Figur 95). 

 Brandområdet på ”fel” sida väg 296 är omkring 400 ha. Räknar man in även den 
kil som brann norr om väg 296 men väster om kraftstationsvägen blir det kring 
450 ha, det vill säga ungefär hälften av hela Nötbergsbrännan. En möjlighet att 
hindra den utvecklingen hade varit att gå upp med en slanglinje från väg 296 upp i 
skogen under tisdag kväll/natt, tätt inpå den brandgräns som etablerats av 
helikopterbevattning, och döda elden (jämför Figur 77). Detta hade dock krävt 
stora resurser och upp emot 1 km slangdragning uppöver berget, med nivåskillnad 
kring 90 m.  

Det finns en skogsbilväg som går upp på berget strax väster om där brandgränsen 
låg tisdag kväll. Inga tecken syns på vattning längs den vägen, men insatser där 
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hade ändå varit lönlösa, för elden gick under onsdagseftermiddagen fram mot och 
över vägen som kronbrand. Däremot visar obränd vegetation intill vägkanterna på 
väg 296 att man under onsdagen vattnat ända upp till där kraftverksvägen startar 
och även ner längs denna mot kraftverket vid älven, i ett försök att begränsa elden 
till själva Nötberget. Utefter kraftverksvägen hade man redan på tisdagen avverkat 
en ca 10 m bred remsa på ”Nötbergssidan” i syfte att åstadkomma en brandgata. 
Denna breddning gick ända ner till kraftverket och därifrån vidare längs en 
skogsbilväg som går mot SO och ner på Nötbergets östra sida.   

 

 
Figur 77. Screen grab från KBVs film tagen med värmekamera onsdagen den 18/7 kl 09:08. Ljusa 
partier är varma och brandområdet avtecknar sig relativt väl till följd av omfattande glödbrand. 
Fortfarande vid den här tiden på morgonen är det ganska lite aktivitet längs gränsen utom i ett par 
zoner. Senare på dagen bröt sig elden ut och gick med vinden snett ner mot väg 84 och över denna, 
längs stråket med pilarna. Vid 17:30-tiden låg brandgränsen ungefär som den streckade linjen, där det 
huvud som gått över väg 296 redan hunnit ytterligare en lång sträcka (utanför bilden). Ett mindre huvud 
längre österut uppe på berget (små pilar) gick mycket långsammare och nådde inte fram till den väg 
som går från väg 296 ner till Öjeforsens kraftverk nere vid älven, förrän långt senare. Då hade elden 
redan tagit sig in i kilen mellan Älven – Kraftverksvägen – Väg 296, genom att dess högra flank 
droppade flygbränder på tre olika ställen. Under större delen av eftermiddagen var ingen 
flygbekämpning möjlig på grund av den starka rökbeläggningen. 
 

Väg 296 inklusive uppvattnade zoner på ömse sidor kan ha utgjort en bortåt 30 m 
bred spärrlinje, men detta räckte inte, utan flygbränder tog sig över och 
återetablerade ett aktivt medvindshuvud. Inga uppgifter finns kring eventuella 
försök att med markinsatser eller helikopter hejda övergången. Man bör dock 
betänka att hela denna sida var starkt rökbelagd under onsdagen, och i synnerhet 
vägsträckan där övergången skedde. Hypotetiskt kunde också en avbränning ha 
gjorts längs väg 296, exempelvis under onsdag morgon, men det hade krävt stora 
resurser och god planering och för detta fanns inga förutsättningar. 
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Under onsdagen gick också ett mindre huvud igång längre norrut, högt uppe på 
Nötberget (Figur 77). Tidigt på dagen var detta den allra mest aktiva positionen på 
hela brännan. Enligt uppgift fanns markpersonal satta att hindra elden från att gå 
över kraftverksvägen (mellan väg 296 och Öjeforsens kraftstation) och det syns 
också på obränd vegetation längs vägkanterna att dessa vattnats. Så sent som 17:50 
hade dock detta norra huvud ännu 500 m kvar fram till vägen. Att det gick så pass 
mycket långsammare än det huvud som gått över väg 296 längre mot SV torde 
främst bero på att det hade att röra sig nedför berget. Av allt att döma gick detta 
huvud aldrig över den begränsningslinje som kraftverksvägen utgjorde under 
onsdagen, men som tidigare beskrivits tog sig elden ändå in i området väster om 
kraftverksvägen genom att det stora huvudets högra flank spillde över väg 296. 
Småningom brann dock elden från ömse sidor ända in mot kraftverksvägen. 

Öster om berget grävde man under onsdagen ihop sträckan mellan två 
skogsbilvägar, en sträcka på ca 300 m (Figur 92). Grävaren syns vara igång där 
onsdag eftermiddag. 

Vid Ängra väst verkar man ha hållit ner brandspridningen på den ganska långa 
högra flanken (ca 3 km) med helikopter under onsdag förmiddag. Gissningsvis 
drog en tunga upp från Gommorstjärnen mot mordväst under eftermiddagen, 
även om det inte finns några bra observationer av när i tiden detta hände.  

Inom Ängra öst backade elden generellt mot vinden och var under arbete av 
helikopter. På grund av de många myrstråken blev den backande elden uppdelad 
och flikig. Det finns här ett par åskådliga exempel på hur elden rundat hinder och 
sen kunnat gå i medvind med hög intensitet. Ett sådant fall inträffade strax söder 
om väg 84 i brännans nordöstra sektor. Där hade elden redan under söndag/ 
måndag stannat på sydsidan av den ca 1 km långa Stormyren, vilken täppte till i 
västra änden mot väg 84 och i östra änden nästan går fram till skogsbilvägen och 
Älgtjärnen, där räddningstjänsten ända sedan starten under lördagen hade en 
pumpstation (och senare även en slanglinje söderut längs Grevslåttsvägen). Sent 
under tisdagen hade emellertid elden krupit över ett litet spänne mellan tjärnen 
och den öppna myren och sedan, så snart den kom över på norra sidan myren, 
drivits av medvind mot väster med bra intensitet. Detta resulterade i kraftig 
rökbeläggning på väg 84 och antagligen en hel del helikopteraktivitet under 
tisdagskvällen. På onsdagsförmiddagen fortsatte detta huvud västerut på tallheden, 
delvis som kronbrand.  

Med ganska små insatser (en 150 m uppvattnad linje) mellan tjärnen och myren 
under måndagen hade spridningen till norra sidan myren kunnat stoppas. 
Småningom gick elden också över väg 84 och brann ner till älven, samt gjorde att 
man fick ägna resurser att skydda ett äldre torp söder om väg 84. Denna enklav 
norr om Stormyren är närmare 100 ha och det hade underlättat senare 
släckningsinsatser om den hade förblivit obränd. 

En annan liknande episod inträffade 2 km längre söderut, där elden backat mot 
vinden på södra sidan en öst-västlig kilometerlång öppen och obrännbar myrmark, 
men där den på norra sidan myren hållits tillbaka mer, åtminstone delvis till följd 
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av helikopterbekämpning, och där det alltså fanns ett stort obrunnet parti. Tidigt 
under eftermiddagen lyckades elden komma över till norra sidan myren via en 
brygga av brännbar myrvegetation och fick då fullt spel i medvind uppför en 
bergssluttning med ungskog. Elden gick där fram som högintensiv kronbrand 
(Figur 78).  

 

Figur 78. Flygfoto av terrängparti inom Ängra öst med Ol-Jonsberget i bildens centrum, tagen efter 
branden. De skära partierna är öppen myr som inte brann. Gul streckning visar eldens utbredning kl 
08:48 onsdag morgon 18/7 (karterad från KBV-scen). Elden hade backat mot vinden längs åsen på 
södra sidan myren (alltså åt höger i bilden, illustrerat med vita pilar). Senare på dagen lyckades den ta 
sig över till den norra sidan myren via en mindre brygga (pilen som korsar den streckade linjen) och fick 
medvindsförhållanden så snart den kommit över till norra sidan, illustrerat med gula pilar. Den gick 
sedan uppför berget i en ca 600 m kronbrandslöpning med typiska ”crowning streets”, vilka kan antas 
bero på variationer i vindstyrka. Den infällda bilden visar mörk rök från kronbranden kl 14:41, 
fotograferat från en position 600 m norr om elden. Den lilla fläcken till höger om tallen är en helikopter 
med tunna som försökte hejda förloppet. När elden passerat bergets krön dämpades 
spridningshastigheten och intensiteten och småningom löpte huvudet in i den backande elden (som 
tidigare hade varit under intensiv helikopterbevattning och inte rörde sig nämnvärt).  
Insatt foto: Jukka Kuivaniemi. 
 

Efter fem dagar hade Ängrabranden spridit sig omkring 4 km i västlig riktning, 
men bara en knapp km mot öster, till följd av att vinden kommit övervägande från 
SO. På onsdagsmorgonen fanns i öster en flera km lång och flikig gräns i 
skogsmark, som långsamt åt sig mot vinden trots upprepad bevattning från 
helikopter. Ett befäl från räddningstjänsten föreslog då att bränna av området 
mellan Grevslåttsvägen och den backande elden och därmed få en säker och 
permanent östlig gräns. Grevslåttsvägen är den enda genomgående (om än 
buktande) skogsbilvägen mellan sjön Ängratörn och den allmänna vägen söderut 
från Laforsen ca 6 km längre österut och därför också strategiskt viktig för insatser 
från marken.  
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Förslaget diskuterades med en bränningskunnig hemvärnsman och beslut togs om 
att ta ut elden till vägen och därmed få en säker gräns (jämför utbredningen i öster, 
Figur 93). Längs Grevslåttsvägen fanns sedan länge en slanglinje (38 mm) med 
start i Älgtjärnen och denna gick även in längs den stickväg som går ut ca 700 m 
söder om Älgtjärn i riktning mot startplatsen. Linjen var dock avbränd redan 
tidigare en bit in på stickvägen. Man drog ut 8 längder, dvs 200 m (där den sista 
slangen var avbränd!) och förlängde istället linjen längs Grevslåttsvägen, som från 
vägskälet böjer av mot SO. Tanken var att tända av längs vägen hela sträckan ner 
till 4-vägskorset öster om myrkomplexet (även denna benämnd Stormyren), ca 2,7 
km från Älgtjärn.  

Hemvärnsmannen visste att det skulle finnas en brännkanna på en av 
Räddningstjänstens (Ljusdal) släckbilar och man började efterforska denna utan att 
lyckas (den hittades långt senare i ett låst skåp på brandstationen i Ljusdal). 
Ytterligare en del tid gick under dagen förlorad för att säkra torpet uppe vid väg 
84. Gruppen som arbetade längs denna vägsträcka var omkring tio personer stor 
och inkluderade 2 från räddningstjänsten och resten från hemvärnet. 
Kommunikation inom gruppen skedde per mobiltelefon, så även mot 
räddningsledningen. Under dagen hade elden redan fått kontakt med vägen mellan 
Älgtjärn och vägskälet. Slutligen kom bränningen igång kring kl 19:15, med start i 
vägskälet 650 m söder om Älgtjärnen. Tändningen gjordes då ”old school” med 
näverlunta. Två man gick ett stycke före tändaren och säkrade på utsidan av vägen 
med vattning. Så länge vinden låg förmånligt gentemot vägen är detta en enkel och 
säker operation, även om vägens riktning i den södra delen var i stort sett parallell 
med vinden under dagen. Efter två timmar, när man hade hunnit omkring 600 m, 
skedde dock en vindkantring 180 grader och kraftig rök slog in över folket på 
vägen och man tvingades avbryta. Man hade inget stöd av helikopter under 
bränningen. Gissningsvis skedde redan här ett hopp över vägen, vilket sedan drevs 
vidare österut dagen efter. Trafikverkets väderstation i Kårböle indikerar en 
generell ändring av vinden under kvällen från SO till S och senare SV och V, med 
början kl 20:30. Dagen efter kom vinden från NNV. 

På en satellitbild från 12-tiden dagen efter syns bara ett överhopp (d.v.s. eld på 
östra sidan vägen) längs den sträcka man hade tänt, nämligen just i vägskälet där 
man tvingades avbryta. I övrigt finns ett mindre överhopp mellan Älgtjärnen och 
väg 84 (där ingen tändning gjordes; se ovan för en beskrivning av hur elden kom 
in norr om Älgtjärn). Längs Grevslåttsvägen SÖ om tändlinjens avslut hade dock 
elden gått över vägen på bred front och expanderat omkring 500 m österut. Hade 
bränningsoperationen lyckats hela vägen ner till 4-vägskorset skulle ett omkring 
600 ha stort block öster om Grevvägen undgått elden. 

Inom Enskogenbranden skedde under onsdagen en kraftig expansion i området 
väster om Enskogen by och Enån. Här fanns sedan tisdagen en ca 7 km lång 
något buktande flank och i och med att vinden på onsdagen var mer sydlig (SO 
istället för OSO) var det lätt för nya huvuden att utvecklas. Elden låg ingenstans 
längs denna högra flank mot säker gräns och trots intensiv helikopterbevattning 
(och skopande plan?) lyckades man inte hålla den på plats. På onsdagen kom 
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därför de fastigheter i Enskogens by som låg upp mot skogen att bli allvarligt 
hotade (Figur 79). På eftermiddagen var flanken nere nära gårdarna men med 
helikopterbevattning och slutligen hjälp av ett skopande plan  lyckades man 
slutligen stoppa elden ett kort stycke väster om vägen. Längs vägen fanns ett 
utbyggt slangsystem, med en del förgreningar mot framförallt fastigheter. 

 

 
Figur 79. Vy mot SV över Enskogen by med eldens högra flank på onsdag 18/7 kl 13:39. Vissa partier 
är i stort sett stilla till följd av flygbekämpning. Strax ovan vägen i bildens centrum syns extra kraftig rök, 
vilket indikerar ett parti av flanken som fått medvindsförhållanden och utvecklats till ett nytt huvud och 
som då går fram med hög intensitet. Längst till vänster i bilden syns Laforsendammen och rökarna 
överst i bild är från Ängra öst; bland annat syns en rökplym från området norr om Älgtjärnen vilket brann 
med hög intensitet. Foto: Åke Palm, Brandflyget. 
 

Den största areella expansionen skedde dock NV om byn. Där drog eldens 
främsta huvuden fram omkring 2,5 km under onsdag eftermiddag, till stora delar 
som fullt utvecklad kronbrand. Inga insatser gjordes här från mark, vilket för 
övrigt skulle ha varit både riskabelt och utsiktslöst att lyckas på grund av hög 
intensitet och talrika flygbränder (Figur 80). Det finns inte heller några uppgifter 
om flygbekämpning här, men på grund av hotet mot byn är det troligt att 
insatserna istället koncentrerades dit. Från och med onsdag kväll vred vinden till 
mer västlig, vilket potentiellt gjorde Enskogen än mer hotat, men då var av allt att 
döma elden nere intill byn kontrollerad både från luften och från mark. 
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Figur 80. Enskogen-brandens främsta huvud på onsdag 18/7 kl 13:32, ca 3 km NV om byn. Den 
välutvecklade flygbranden längst till höger resulterade från ett hopp som bör ha varit mer än 100 m. På 
grund av hyggets starka lutning dras elden snett uppför sluttningen. Den främsta delen av det 
sammanhängande eldbandet är troligen också resultatet av en flygbrand, som dock redan växt ihop 
med huvud-elden. Foto: Åke Palm, Brandflyget. 
 

Torsdag 19/7 hade vädret ändrats markant. Vinden var svagare och från NNV, 
alltså kontravind gentemot onsdagen. Luftfuktigheten mitt på dagen var också 
betydligt högre (SMHI anger 42%). Sammantaget innebär detta väsentligt lägre 
potentiell spridningshastighet samt att helt andra delar av brandområdena blev 
satta under press. På Nötberget spred sig elden, som i nordväst hade gått över 
väg 296, nedåt mot sjöarna i dalgången, där den slutligen stoppades under 
torsdagen och fredagen, i huvudsak mot vatten (Figur 95). Sjöarna är dock smala 
och slingrande och elden gick på flera ställen fram som kronbrand, varför risken 
att få hopp över dessa hinder var stor. Ner mot Kårböle by lyckades man trots den 
nordliga vinden hålla den sedan tidigare etablerade gränsen, som där bestod av en 
uppvattnad slanglinje i skogsmark.  

Eftersom elden på onsdagen kommit in i kilen NV kraftstationsvägen, mellan väg 
296 och älven, men ännu inte bränt ut all mark ner mot älven spred den sig nu 
mot SO i riktning kraftstationen. Mest akut var ett huvud som på morgonen 
etablerats ca 1 km NV stationen och som syns på KBV-sekvenser tagna från 
07:30. Detta huvud, som låg i kraftledningen bara en bit upp från älven, angreps av 
två skopande plan med början 09:50. Omdrevet var 122 sekunder (mätt på 11 
slingor) och fram till kl 10:40 gjorde de två planen tillsammans omkring 50 
fällningar här (Figur 81). Planen skopade vatten från älvsträckan strax uppströms 
kraftstationen och slingan i luften var bara drygt 3 km lång mellan ändarna. Det 
var alltså i stort sett optimala villkor för angrepp med dessa plan. När huvudet var 
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nedtaget angrep man ett par aktiva zoner (som dock inte hade 
medvindsförhållanden och därför hade lägre spridningshastighet och intensitet) 
intill kraftverksvägen och SO därom. Trots det myckna vattnet på huvudet kom 
gränsen inte att bli den slutliga här (Figur 81).  

 
Figur 81. Högra bilden är en screen-grab från KBVs IR-film på förmiddagen 19/7 som visar ett av 
Canadair-planen som just gjort en av sina sista fällningar mot ett huvud som tidigare gått med hög 
intensitet mot vänster i bilden. De två Canadair-planen flög i tandem och arbetade mot huvudet under 
ca 50 minuter. Tillsammans gjorde de ca 50 fällningar om 6 m2 här. I IR-scenen avtecknar sig planet 
mot en mörk, dvs kall zon som visar var tidigare fällningar gjorts. För att få en uppfattning om skalan har 
planet ett vingspann på 28,6 m. Mörka stråk på ömse sidor huvudet längre till höger i bilden visar hur 
man successivt ”vallat in elden” genom att arbeta sig uppåt längs flankerna. I den vänstra IR-färgbilden, 
som togs över samma område någon tid efter branden, har en gul streckning lagts in för att markera 
ungefär var brandgränsen låg när KBV-scenen med planet togs och vattenbombningen avslutats. 
Kraftledningstrådarna skymtar svagt. Ett dike går strax till vänster om den gula streckningen och detta 
dike syns även på KBV-scenen, strax bakom planet. Gränsen som etablerats av vattenbombningen blev 
dock inte permanent utan elden tog sig småningom vidare, eftersom den inte följts upp med 
markinsatser. Spår av vattningen syns dock, exempelvis den lilla triangulära obrända fläcken alldeles till 
höger om diket som tvärar kraftlinjen, vars högra kant markerar gränsen den 19/7. I delar av detta 
område fanns svårsläckt torvbrand och skogen avverkades för att lättare komma åt denna. Därav de 
många körspåren i vänstra bilden. I den högra bilden syns skog avteckna sig på ömse sidor kraftlinjen. 
 

Efter den 20/7 skedde ingen nämnvärd brandspridning inom Nötbergsbrännan. 
Dess slutliga yttergräns var omkring 24 km, varav ca 42% låg inne i skogsmark 
(varav hygge 1/5), surdråg 8%, myr 8,6%, sjö 14,3% och slutligen mot väg 30%. 
Omkring 7,2 km av gränsen låg alltså mot väg och 300 m av denna sträcka hade 
nygrävts under branden för att förbinda 2 skogsbilvägar öster om Nötberget. 
Merparten av gränsen som låg i skogsmark var på den sydvästra sidan, dvs en bit 
ovanför byn Kårböle och denna gräns var besatt med en slanglinje som försörjdes 
av pumpar i Kårsjön. 

I Ängrabranden hade elden redan under onsdag kväll 18/7 i och med 
vindkantringen tagit sig över Grevslottsvägen, den enda genomgående vägen i 
området, och spred sig sen i riktning SO. Även här ger satellitbilden från den 19/7 
en bra uppfattning om förloppet (Figur 82). Aktiv spridning förekommer bara i 
några få zoner, medan gränsen är kall främst där elden stannat mot väg eller myr. 
Man lyckades dock inte permanent säkra gränsen utan elden spred sig under 
torsdagen omkring en km. Senare expansion skedde i denna riktning främst den 
24/7 och 25-27/7. Summerat ytterligare drygt en km. 
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Figur 82. Östra delen av Ängrabranden i en Sentinel-scen från torsdagen 19/7 kl 12:10. Ett lätt molndis 
ligger över området samt rök från denna brand och från Enskogen. Vinden låg vid tillfället från NV, av 
röken att döma. Den inlagda brandgränsen 19/7 är tolkad från satellitscenen, liksom även brandgränsen 
som den låg i de föregående Sentinel-scenerna (17/7 och 16/7). Under tidig kväll onsdag 18/7 tog sig 
elden över Grevslåttsvägen (markerad med (1)), vilket öppnade för expansion österut. I partier med 
aktiv brandspridning syns en röd färgton. Stora delar av gränsen var emellertid ”kall” den 19/7, antingen 
för att elden stannat mot obrännbar myr, eller väg, eller bekämpats från luften. Längs merparten av 
denna gräns kom elden ändå att expandera ett par km de följande dagarna, innan regnet kom den 28/7. 
Skalstocken längst i nedre högra hörnet visar en 300 m sträcka.  
 

Inom Enskogen hade elden dragit upp på bred front mot norr och nordväst 
under onsdagen 18/7, i vissa fall som smala tungor. På torsdagen, när vinden 
istället låg från NNV expanderade flankerna. Bland annat gick elden i nordöst ner 
mot Enån och myrmarken intill, där den kom att stanna, ibland ända framme vid 
vattnet. I en Sentinel-scen från lunchtid (Figur 83) syns tydligt ett antal sådana 
zoner i norra delen med aktiv brandspridning. Under dagen arbetade man mycket 
aktivt med helikopterbekämpning i NV, vilket fortsatte under den 20/7. Vinden 
var då initialt ungefär som under torsdagen, dvs NV eller NNO och svag.  

Den 19/7 var den brända arealen inom Enskogenbranden omkring 2700 ha, dvs 
drygt 60% av dess slutliga storlek, och det allra mesta hade brunnit under tre 
dagarna 16-18/7. Mot dalgången i öster (Enån, Enskogssjöarna och byn) var nu 
gränsen kall och säkrad med slanglinjer. Mot söder hade den nått fram till Ljusnan 
i en zon, men även stora delar av övriga gränspartier var kalla (Figur 83), både till 
följd av bevattning från luften och att elden gått ut mot väg eller våtmark. Trots 
detta pågick under den 19/7 aktiv brandspridning längs sammantaget omkring 15 
km av gränsen. Till största delen var det ett antal flanker från gårdagens flikiga 
avancemang norrut som nu slöt sig utan att leda till någon större expansion.  
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I NV förekom alltså intensiv bekämpning från luften både den 19/7 och den 20/7 
men när vinden vände på sen eftermiddag den 20/7 kom elden ändå loss i detta 
parti och spred sig med hög intensitet fyra km mot NV (Figur 79, 84 och 85).  
Längs denna norra och nordvästra zon där elden parkerat i och med att vinden 
slog om till nordlig den 19/7 fanns relativt god vägaccess, dels från norr (vägnät 
som utgår från Björkåvägen) dels från öster via en väg från Enån. Denna senare 
kom delvis att utgöra slutlig gräns och bevattnades flitigt allt framgent från 
gödseltunnor (Figur 92). Möjligen gjordes detta också längs de andra vägarna 
längre västerut redan den 19-20/7. Men troligen gjordes inga försök att gå in mot 
de sträckor som tagits ner av bevattning från luften, för att permanent säkra 
gränsen med slanglinjer och arbete på marken. Däremot påbörjade man en 
”begränsningslinje” långt från elden längs Björkåvägen och andra skogsbilvägar i 
en vid båge som småningom ändade i landsvägen, ca 10 km norr om Enskogen 
(Figur 92). Stora delar av denna drygt 13 km långa begränsningslinje bestyckades 
med slang och pumpstationer och vissa delar (inemot 12 km) schaktades också ut 
till större bredd (se insatta bilden i Figur 88). Det tog emellertid flera dagar innan 
hela denna begränsningslinje var klar. Längs merparten av linjen kom elden aldrig i 
närheten, och generellt var avståndet från den slutliga brandgränsen 5-7 km, men i 
en 770 m lång sträcka i väster nådde elden verkligen fram till den uppschaktade 
linjen den 27/7, men då med låg intensitet. Det är egentligen den enda sträcka 
inom Ljusdalskomplexet där en schaktad linje verkligen kom att utgöra gräns 
(Figur 92). Totalt schaktades (och bestyckades med slanglinjer) omkring 37 km i 
anslutning till befintliga vägar (främst Enskogen och Ängra). Samtidigt grävdes 
några km helt nya väg/schakt-linjer.   
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Figur 83.  Sentinel-scen från kl 12:10 den 19/7 över hela Enskogenbranden (och en flik av Ängra SV om 
Ljusnan). Den relativt svaga vinden hade ända sedan föregående kväll legat från NNV, vilket innebar att 
spridningen norrut avstannade, medan flankerna som drogs upp under gårdagens expansion är 
förhållandevis aktiva och syns som långa maskar, i huvudsak orienterade som flankerna låg dagen 
innan. Fronten vid (1) är närmare 2 km lång. Mellan de aktiva sträckorna (gulorange färg) är gränsen 
kall, antingen för att elden stannat mot sumpdråg/bäck (exempel vid 2), väg (3), eller vattenbombning 
(4). I NO syns att elden nått fram till Enån i en av dess bukter (5), Nedanför Enåns utlopp i Övre 
Enskogssjön (6) är gränsen kall, till följd av intensiv bekämpning från mark och luft. Vid (7) syns en 
brand, vilken är helt isolerad och antagligen resultatet av en flygbrand från onsdag eftermiddag. Även i 
sydväst syns spridda aktiva zoner och under dagen (och sedan främst den 24 och 27/7) spred sig elden 
där en del i riktning mot älven. Den allra största expansionen av Enskogenbrännan från och med detta 
datum skedde dock i NV, där elden i ett par episoder (främst på eftermiddagen 20/7 och 27/7) kom att 
avancera ytterligare 5 km. Skalstocken i nedre högra hörnet visar en sträcka om 500 m. 
 

 
Figur 84. KBVs scen över Enskogsbrandens NV del kl 07:06 den 20/7, dit elden hade kommit upp redan 
den 18/7. Till vänster färgvideo där man ser på röken att vinden ligger från NV. I den samtidiga IR-
scenen till höger syns den flikiga brandgränsen tydligt. Många delar av gränsen är inaktiva, men där det 
är som ljusast förekommer brandspridning och elden backar elden mot vinden. Ett 60 ha stort ca 3 år 
gammalt hygge syns tydligt i båda bilderna och är markerat med (1). Under dagen bekämpades de 
aktiva sektor intensivt från luften. Åtminstone den bortre delen i den här scenen angreps av skopande 
plan. När vinden vände på eftermiddagen kom elden ändå loss på ett par punkter och drevs med hög 
intensitet mot NV i främst två separata tungor, avgränsade av en markerad dalgång; en tunga på hygget 
och en på Gråberget väster därom (se Figur 86). Denna senare gick närmare fyra km genom mest äldre 
skog, till stor del som kronbrand, innan den bromsade in. Inget närmare är känt om exakta tidsförloppet, 
men vinden var som starkast mellan kl 18 och 20 (byar kring 5 m/s, Kårböle vägväderstation) och 
brandspridningen antagligen snabbast då.  
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Figur 85. Gul streckad linje visar Enskogenbrandens nordvästra gräns (gulstreckad) på morgonen den 
20/7, kl 07:07, tolkad från detaljerade KBV-scener (se Figur 84). Gränsen hade angripits från luften 
dagen innan och detta fortsatte den 20/7. Största delen av gränsen var lugn, men backade mot vinden 
på några ställen. När vinden vände 180 grader under eftermiddagen gick elden lös och etablerade 
åtminstone tre separata huvuden, där (1) blev det viktigaste och gick omkring 4 km längs en markerad 
höjdrygg (Gråberget), huvudsakligen som kronbrand. En annan tunga (2) gick längs en hyggessluttning 
någon km i riktning mot Finnvallen. En tredje (3) bromsades relativt snart upp, förmodligen av ett 
bäckdrog. Ingen säkring av gränsen hade gjorts på marken under den 19-20/7, vilket öppnade för det 
senare scenariot, då elden kom upp mot vägen med hög intensitet och hoppade över. En slanglinje 
hade relativt enkelt kunnat läggas för att permanenta gränsen eftersom det fanns bra vattentag här. Ett 
alternativ hade varit att bränna av mot vägsystemet, allra helst innan vindkantringen kom på 
eftermiddagen. Notera att det är ganska stora partier myr här som inte brunnit (rosa färgton). Röda 
trädkronor indikerar lågintensiv brand. Skalstock (100 m) i nedre vänstra hörnet. 



 

123 

 
Figur 86. Nordvästra delen av Enskogenbranden i KBV-scen från den 21/7 kl 11:42. Under föregående 
eftermiddag-kväll hade en tunga (1) dragit ca 4 km mot NV, längs med den markerade höjdryggen 
Gråberget. Den 21/7 var vindriktningen ungefär densamma och aktiviteten fortsatt störst i NV (längst tv i 
bilden). Luftfuktigheten var dock mycket högre än under dagen innan (som lägst 50% jämfört med 
30%). Under hela dagen angreps elden av helikoptrar som höll tillbaka spridningen i huvudet. Flankerna 
stannade till stor del mot myr resp vägar som går i svackorna mellan bergen. Siffrorna illustrerar samma 
tre huvuden som i Figur 85. Tungan märkt (2) stannade så snart den lämnat hygget, vilket eventuellt 
kan bero på sämre bränsle i ett parti av tät äldre och bördig granskog. I sluttningen ovan ligger 
Finnvallen, en kulturhistoriskt värdefull före detta finnbosättning och senare fäbodvall. Denna var starkt 
hotad under flera dagar, men räddades. I bilden syns en skogsbilväg ca 1,3 km från vänstra flanken 
som har bevattnats med gödseltunnor, vilket gör att den avtecknar sig mörk (=kall på grund av 
avdunstande vatten). Den insatta bilden togs samma dag fem timmar senare, kl 16:58 och visar samma 
vägsträcka under pågående vattning. Från läget i den här scenen kom elden att några dagar senare 
sprida sig vidare från (1) omkring 1 km mot NV, fram till en väg och från (3) upp till Kvarnbergets topp 
och även marginellt från (2) upp mot Finnvallen. 
 

 
Figur 87. Bilden till höger från KBV från den 22/7 kl 10:27 visar området kring Gammelsvallsberget inom 
Enskogenbrännan, strax norr om älven i höjd med Ängra. Ingen aktiv brandspridning förekommer, men 
på den redan avbrända marken syns omfattande glödbrand. Brandgränsen så som den då låg är 
markerad med gul streckning på flygbilden till vänster och hade etablerats främst den 19/7. Till stor del 
hade elden brunnit ut mot väg. Den mörka (kalla) skuggan i IR-bilden är resultatet av en regnskur och 
visar hur ojämn nederbördsfördelningen kan vara. Några dagar senare, den 24/7, aktiverades elden i 
detta område med början i det parti (märkt med 1) som låg i skogsmark uppe på berget och som hade 
”släckts” bara med luftbekämpning. Under perioden 25-27/7 brände elden sen av merparten av den 
resterande terrängen inom bilden. 
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Den 21/7 var luftfuktigheten mycket högre än någon tidigare dag sedan 
antändningarna. Närmaste mätpunkt, vid vägväderstationen i Vänsjö 15 km 
västerut, var luftfuktigheten bara kortvarigt under 50% och större delen av dagen 
över 60%, vilket måste ha hållit tillbaka spridningshastigheten, Mot kvällen kom på 
den stationen regn och av allt att döma föll en del regn även inom bränderna inom 
Ljusdalskomplexet, om än ojämnt fördelat (jfr Figur 87). SMHIs 
brandriskberäkningar anger för Kårböleområdet 10 mm regn fram till kl 13 den 
22/7.   

Den 22/7 var det enligt VIIRS ingen nämnvärd expansion inom något av 
brandområdena och inte heller den 23/7, förutom i delar av Ängra och i södra 
delen av Enskogen, vilket indikerar att dessa delar fått mindre regn.  

Under tisdagen den 24/7 var det åter mycket riskabla förhållanden i de områden 
som inte fått nämnvärt regn. Luftfuktigheten var på eftermiddagen en bit under 
30% och vind från SO. I sydligaste delarna av Enskogen och i Ängra väst spred sig 
elden någon km i västlig riktning. Räddningsledningen var orolig för en 
omfattande expansion västerut av hela Enskogenbranden i riktning mot Ljusnan, 
och i NV delen av Enskogen gjordes därför ett försök att bränna av mot den då 
redan breddade Björkåvägen (Figur 88). Tanken var att bränna av en lång sträcka 
av vägen ner mot Ljusnan och därmed säkra hela den sektorn. Bränningen avbröts 
dock då bränslet visade sig vara fuktigare än väntat, vilket bekräftar att de norra 
delarna fått mer regn än de södra.  
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Figur 88. Sentinel-scen från den 24/7 kl 12 som visar det försök till skyddsavbränning som gjordes 
samma dag. Bränningen startade mot en begränsningslinje som man hade schaktat upp längs 
skogsbilvägen väster om brandområdets NV ände (Björkåvägen). Tanken var att bränna av en längre 
sträcka ned mot älven för att permanent stoppa eldens expansion mot NV. Vinden kom från SO. En 
skogsbilväg som utgår från Björkåvägen ca 500 m ovan älven, och går parallellt med denna, hade 
vattnats med gödseltunnor och skulle ha utgjort den södra (sydvästra) begränsningen. Bränningen 
startade i kanten av ett hygge, men det hade kommit en del regn lokalt och det visade sig brinna sämre 
än man tänkt sig och i synnerhet där det var skog. Efter någon tid kom sen en helikopter och började 
spontant släcka av, varefter man beslutade sig att avbryta. Därefter tog man själva ner elden och 
eftersläckte noga. Den orangea fläcken intill vägen i bildens övre del är alltså den påbörjade 
avbränningen uppe vid vägen, som sedan aldrig aldrig kom att bli större. Längs hela den tunga (brun i 
bilden) som dragit upp mot detta område främst under eftermiddag/kväll den 20/7 syns däremot ingen 
aktiv brand, till följd av dels bekämpning från luften, dels det regn som kommit. Två dagar senare, den 
26/7 vaknade den ändå i en zon i NV och en relativt smal tunga drog i nästan rakt västlig riktning ända 
fram till vägen, dit den nådde sent under fredag den 27/7, närmare 1 km nedanför den aborterade 
bränningen. Den insatta IR-bilden från KBV visar avbränningen kl 11:57, dvs ungefär samtidigt med 
Sentinel-scenen, men sedd från NNV, med tre fordon på vägen, och med schaktningarna på ömse sidor 
vägen synliga.  
 

Perioden 25-27/7 var det åter högriskförhållanden inom hela Ljusdalskomplexet. 
Fuktmätningar som togs i trakten av Lassekrog (Figur 9) visade att det regn som 
hade kommit redan avdunstat vilket betyder att bränslefuktkvoten var helt 
bestämd av luftfuktighetens ändringar över tiden. Vindriktningen skiftade betydligt 
under perioden, med vind från SV den 25/7, från N den 26/7 och från OSO den 
27/7. Sammantaget skedde en betydande spridning av Ängra öst mot söder och 
sydöst under den 25/7 och 26/7 och i Enskogens NV ände den 27/7, alltså i 
partier där elden för tillfället hade medvindsförhållanden. Samtidigt pågick en 
intensiv bekämpning från luften där elden gång efter annan vaknade (Figur 83). 
Ett stort antal helikoptrar var i arbete, liksom skopande plan, CL-415 såväl som de 
mindre Air tractor. De senare kom från Portugal och lastar 3 m3.   
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Figur 89. Exempel på svårigheten att få överblick över och permanent säkra gränsen inom stora 
brandområden. Övre bilden togs den 25/7 kl 19:09 när Enskogenbranden håller på att ta sig över en 
väg och upp mot Finnvallen. Hygget i bildens nederkant hade brunnit redan kvällen den 20/7, alltså fem 
dagar tidigare och gränsen hade bara bekämpats från luften (jämför läget i figur 80). Nedre bilden togs 
den 27/7 från de centrala delarna av Enskogsbrännan mot dess gräns i NV, där det här och där förekom 
aktiv brandspridning längs en flera mil(!) lång och flikig gräns. I bilden är avståndet mellan den hitersta 
och den bortersta röken ca 10 km. Området i bildens nederkant hade brunnit redan tio dagar tidigare. 
Flera helikoptrar samt skopande plan angrep kontinuerligt de mest aktiva zonerna, allteftersom de dök 
upp. En dag efter att bilden togs bröts den långa sammanhängande perioden av bra väder och regn 
från och med eftermiddagen den 28/7 kom att slutligen stoppa vidare spridning av elden.  
Foto: Anders Granström. 
 

Även på marken hade insatsen byggts upp successivt och var nu mycket 
omfattande (ca 500 personer), med en stor stab (ca 100 personer) indelad i flera 
funktioner, inhyst i Färila skola. Dit flyttades också den yttre staben, som dittills 
hade legat i Lassekrog (vissa funktioner såsom flygledning blev dock kvar, Figur 
90). Kartering av brandgränsen, och bedömning av förväntat brandbeteende i dess 
olika delar gjordes minst 2 gånger om dagen från helikopter av en person med stor 
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erfarenhet av brandbeteende. Där fanns också en effektiv ”Geocell” som 
producerade och tryckte upp aktuella kartor med ett enhetligt kodsystem för att 
beskriva den aktuella situationen, inklusive förväntat spridningsscenario. Diverse 
satellitinformation togs också in för att förstärka karteringen från helikopter. 

 

 
Figur 90. Vy över den yttre staben i Lassekrog på kvällen den 25/7. Rökarna kommer från relativt aktiv 
brandspridning som då pågick bara 3 km längre västerut (inom Ängrabranden) och stundtals gav 
rökbeläggning av staben. Under natten mot den 26/7 flyttades de flesta funktionerna i den yttre staben 
in till den inre staben i Färila, 25 km SO Lassekrog. Flygledning, ett danskt tältläger och vissa 
sektorsfunktioner blev dock kvar. Foto: Anders Granström. 
 

På plats fanns också utländska styrkor, bland annat en fransk enhet om ungefär 40 
man som fick ansvaret för den norra-nordöstra sektorn av Enskogen. De försökte 
arbeta mer aktivt nära elden än de flesta andra styrkor och efter att man hade grävt 
ihop en sträcka mellan två vägar gjorde man under slutet av perioden en 
avbränning mot linjen, Vädret hade då redan börjat slå om och avbränningen blev 
något ojämn.  

Trots omfattande insatser från luften fortsatte alltså till och från en mer eller 
mindre aktiv brandspridning längs de sträckor där elden inte gått ut mot säker 
gräns. Sektorer som för tillfället var aktiva (Figur 89) angreps aggressivt från 
luften, men dessa växlade från tid till annan beroende på rådande vindriktning och 
tid sedan sista insats från luften. På grund av den långvariga torkan var det även i 
de angripna sektorerna en omfattande glödbrand, vilken så snart ytan torkat upp 
åter gick upp i flammande eld.  

Till sist kom lördagen den 28/7 med hög luftfuktighet och från eftermiddagen 
regn, vilket innebar slutet för hela brandperioden, som då hade varat i 15! dagar, 
med varierande väderförhållanden (Figur 8 och 66). Därefter bestod arbetet på 
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mark av eftersläckning av gränsen där man kom åt. En betydande del av de 
enormt långa brandgränserna (Tabell 1) inom såväl Ängra (74 km) som Enskogen 
(93 km) kom dock aldrig att besättas med slang för mer aktiv eftersläckning, men 
glödbranden ebbade successivt ut, dämpad av regn.  

 

 

 
Figur 91. Övre bilden visar en del av den sammanhängande 10,5 km lång brandgata som 
konstruerades runt större delen av Ängra Väst (se Figur 92). Man har schaktat ut från en existerande 
väg till en bredd av 40 m. Nygrävning gjordes också på en sträcka av 1,3 km för att binda ihop befintliga 
vägar. Ingenstans nådde elden ut till den grävda linjen i Ängra Väst. Den hade alltså ingen direkt effekt 
på brandspridningen. Återställning av marken har sedan dragit avsevärda kostnader. Bilden togs 5/8 
2018, dvs omkring vecka efter att all brandspridning upphört. Slangsystemet längs linjen har redan 
hämtats in. Undre bilden visar vattenbeläggning från en dyngtunna den 26/7 längs landsvägen öster om 
Enån vid Enskogsbrännan, en sträcka av den yttre begränsningslinjen som också var bestyckad med 
grovslang och armatur (se Figur 92). Foto: Anders Granström. 



 

129 

 
Figur 92. Placering av de så kallade Yttre begränsningslinjerna inom Ljusdalskompelxet, som de var 
utbyggda den 25/7, det vill säga mot slutet av perioden med aktiv brandspridning. Brandgränserna är de 
slutliga. Sträckan som är märkt (1) norr om Enskogsbrännan är omkring 12 km och följer i sin helhet 
befintliga vägar, som dock schaktades ut till en bredd av 30-40 m. Området norr om Enskogsbrännan 
som innesluts mellan de yttre begränsningslinjerna och slutlig brandgräns är omkring 3300 ha. Den 
utschaktade sträckan kring Ängra Väst (2) är 10,5 km, varav 1,3 km nygrävd. Även här schaktades till 
30-40 m. Innesluten area ca 640 ha. Sträckan söder och öster om Ängra Öst (3) är ca 14 km, varav tre 
sträckor om tillsammans 2,1 km nygrävdes för att förbinda befintliga vägar. Även här gjordes 
omfattande breddningar. Den inneslutna arealen är ca 1100 ha. Vid Nötberget nygrävdes bara ca 1,2 
km och linjerna låg relativt nära slutlig brandgräns. Av alla grävda eller förstärkningsschaktade linjer (37 
km) är det bara en liten del (770 m) m där elden verkligen nått fram till linjen. Det skedde i 
Enskogsbrännans nordvästra spets. Däremot finns betydande sträckor där elden kom att stanna 
spontant mot vägar, med eller utan föregående uppvattning. Ett exempel på det förstnämnda är 
sträckan söder om väg 84 vid Laforsen (1600 m). De slanglinjer som är markerade på kartan var alla 
byggda med grovslang och försörjda från pumpar i sjöar och åar. Dessutom fanns otaliga km grov- och 
finslang i drift inom de tre brännorna. 
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Figur 93. Förenklad grafisk beskrivning av Ängrabrandens gradvisa expansion från den 14 till den 27 juli 
2018, baserad på VIIRS-registreringar och i viss mån KBV-scener. Skalstock 1 km i nedre vänstra 
hörnet. 
 

 
Figur 94. Förenklad grafisk beskrivning av Enskogsbrännans gradvisa expansion, baserad på VIIRS-
registreringar och i viss mån KBV-scener. Skalstock 1 km i nedre vänstra hörnet. 
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Figur 95. Förenklad grafisk beskrivning av Nötbergsbrännans gradvisa expansion, baserad främst på 
VIIRS-registreringar och KBV-scener. Skalstock 500 m km i nedre vänstra hörnet. 
 

Slutsatser Ljusdalskomplexet  
Initialt ställdes räddningstjänsten Ljusdal inför en mycket svår uppgift när man på 
lördag eftermiddag fick de två nästan samtidiga larmen för Ängra och Nötberget. 
Båda brandplatserna låg högt i terrängen utan näraliggande vattentag, varför man 
skötte vattenförsörjningen med tankbil. Avståndet mellan Ängra och Nötberget är 
inte stort, men för räddningsledaren som skulle sköta båda insatserna var det 17 
km väg eller ca 20 minuter att nå mellan. Utan tvekan insåg ledningen att det var 
ett svårt läge, fick snabbt in en helikopter och efterfrågade ytterligare en utan att 
lyckas. Det är omöjligt att veta om det fanns någon ledig helikopterkapacitet inom 
rimligt avstånd, men helt klart pågick det fler insatser i kringliggande kommuner 
under lördagen som drog resurser.  

En troligen avgörande negativ faktor i Ängra var att det här rörde sig om två 
separata, jämbördiga antändningar med 400 m avstånd, delvis åtskilda av ett 
myrparti, en liten bäck och snårig skog. Trots måttlig spridningshastighet och 
intensitet växte dessa snabbt ihop till en sammanlagd storlek på brandområdet 
som skulle krävt en större insats både vad gäller folk och materiel (slang) än vad 
som fanns att tillgå. Hade det istället bara varit en tändning är det rimligt att anta 
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att man hade kunnat ringa elden under kvällen och ta ner den, med eller utan 
helikopter. 

Den samlade beredskapsstyrkan i Ljusdals kommun är omkring 18 inklusive 
befälen, vartill kommer värn och lediga brandmän som eventuellt kan komma vid 
fri inryckning. Redan under lördag eftermiddag 14/7 var en stor andel av 
kommunens hela förmåga knuten till de två bränderna, och efter att branden i 
Rossen larmats på kvällen var kommunen helt tömd på Rtj-folk i beredskap, 
förutom 1+2 på en av stationerna, som hölls kvar för eventuella andra 
räddningsinsatser (trafikolyckor; brand i byggnad). Grannkommunerna tillfrågades 
men var själva uppbundna av bränder.  

Samtidigt är det troligt att Räddningsledningen underskattade potentialen för 
brandspridning dag 2 och framåt, det vill säga att man inte nog beaktat 
brandriskprognosen. Ända fram till kvällen dag två, när Länsstyrelsens TIB 
uppmärksammades på situationen och Länsstyrelsen gick upp i stab, fanns det 
inget alarmistiskt i rapporteringen från insatsen. Då hade ändå den gamla branden 
i Tovåsen/Gällsjön gått lös igen under dagen. 

Det gjordes en del klara missbedömningar/missgrepp: 

Ett exempel är evakueringen av slang från Nötberget i samband med att 
räddningstjänsten avslutades där. Därefter blev det omöjligt att snabbt få ut vatten 
för att svara på en eventuell återtändning (vilken sedan kom söndag kväll). 
Anledningen var brist på slang för insatsen i Ängra. Likaså kan man identifiera ett 
klart risktagande både från RL och markägarna vid avslut av räddningstjänsten på 
Nötberget. Även om arealen bara var 2-3 ha borde alla inblandade ha insett att 
eftersläckningen skulle kräva väsentligt fler personer än de tre som var på plats, 
samt stabil vattenförsörjning. Samtidigt bör man hålla i minne att denna typ av 
risktagningar nog sker ganska regelbundet, men i allmänhet går bra, vilket kan 
grumla omdömet. 

Allvarliga missgrepp gjorde också att Informationen kring tändningen i 
Enskogen inte gick fram. Branden slogs ned två gånger (söndag eftermiddag och 
måndag vid lunchtid) innan den slutligen drog iväg under värsta tänkbara 
förhållanden på måndag eftermiddag och då inte kunde stoppas. I efterhand är det 
svårt att förstå hur informationen om denna brand kunde undgå att nå 
Räddningsledningen, eftersom ganska många personer hade fått kännedom om 
den och det helt klart gjordes försök att vidarebefordra till RL. Samtidigt måste 
man tänka på att denna lilla rök som uppenbarade sig på söndag eftermiddag låg 
helt ”i skuggan” av den våldsamma utvecklingen i Ängra både på söndag 
eftermiddag och måndag förmiddag och att det i alla led torde ha varit svårt att 
assimilera informationen och inse vilka konsekvenserna kunde bli.  

Under de första två dagarna var man underdimensionerade för insatsen. Från och 
med måndag byggdes dock resurserna ut fortlöpande och det blir allt mindre 
sannolikt att resursbrist var en avgörande orsak till att man inte fick håll på 
bränderna. Det gällde definitivt under den andra allvarliga brandperioden, 24-27 
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juli. Då fanns differentierade och resursstarka staber, mycket fotfolk och rikligt 
med flygande resurser. Länsstyrelsen hade tagit över på förmiddagen den 23/7, 
men hade varit med i matchen ända sedan söndag kväll 15/7, efter att 
Länsstyrelsens TIB reagerat på informationen från Ängra.  

En slutsats är dock att det inte räcker med insatser från helikopter eller skopande 
plan utan att dessa måste följas upp med markinsatser. Det går att i efterhand, 
inom denna såväl som flera andra av sommarens stora bränder, identifiera många 
positioner och tidpunkter när markinsatser nära elden avsevärt hade kunnat 
reducera arealen bränd mark. Antingen genom avbränningar mot säker gräns eller 
eftersläckning av en sträcka som flyget dämpat. Men på plats och i en trängd 
situation kan det vara svårt att se de strategiskt bästa möjligheterna. Tendensen har 
här varit att etablera begränsningslinjer långt från elden, och detta har låst mycket 
resurser i form av manskap och materiel.  
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Brattsjö 
Antänd av kortsluten kraftledning 18/7. Larm till Rtj 15:44. Slutlig areal 468 ha. 

Brattsjöbrännan i Örnsköldsviks kommun är den enda av de riktigt stora 
bränderna under 2018 som med säkerhet hade en annan tändorsak än blixtnedslag. 
Den startade till följd av att ett träd föll mot en mindre kraftledning och orsakade 
kortslutning. Skogen på ömse sidor kraftledningen hade avverkats under vintern, 
men det fanns kvarlämnade träd, dels grupper i myrsvackor, dels enskilda på 
fastmarken. Under dagen förekom av allt att döma starka byvindar, troligen 
tillräckliga för att fälla utsatta träd. Den närmaste väderstationen är Trafikverkets 
och ligger i Solberg, ca 22 km NNV om antändningen. Där registrerades mitt på 
dagen maxvind 11 m/s mellan kl 11:30 och 12:00 (tyvärr var det därefter ett 
funktionsfel fram till kl 16:06). Medelvinden var före avbrottet 3,8 m/s och efter 
5,3 m/s. Vindriktningen vid brandplatsen var SO.  
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Figur 96. Brattsjöbranden fotograferad av brandflyget omkring kl 16:15, 30 minuter efter larm och strax 
innan räddningstjänsten var framme. Elden har här hunnit sprida sig omkring 340 m från startplatsen vid 
kraftledningen och är på grund av den starka vinden utdragen i en mycket smal ellips med ett spetsigt 
huvud. Räddningstjänstens fordon kom in längs den nybrutna vägen från höger i bild och påbörjade 
insatsen vid krysset, men tvingades lämna slang och retirera när elden nådde upp till vägen där man 
stod. När bilden togs hade elden fortfarande ca 220 m kvar till vägen, en sträcka som kan ha tagit så lite 
som 15 minuter att avverka. Efter att ha svept över vägen gick den vidare på det ny-avverkade hygget 
ytterligare ca 300 m varefter den gick in i tallskog de sista 300 meterna till landsvägen, som den också 
passerade. Foto: Tony Eriksson, brandflyget. 
 

Branden ringdes in av en privatperson 15:44 och deltidsstationen i Bredbyn 
larmades 15:48. Avstånd längs väg till branden var ca 26 km. Kl 15:54 gick 
brandflyget upp från Öviks flygplats. Direkt man kommit upp fick man 
information om larmet från Brattsjö och gick då rakt dit och var på plats omkring 
16:15. Efter att ha tagit några bilder (Figur 96), och cirklat området ”10-15 
minuter” anlände Räddningstjänstens fordon varvid man återgick till ordinarie rutt 
(Y-län norra slingan). 

Vid en vägkorsning NV om brandplatsen mötte Räddningstjänsten omkring kl 
16:26 personal från Vattenfall, som farit ut för att lokalisera det strömavbrott som 
uppstått i och med kortslutningen och som på håll sett brandröken. 
Räddningsstyrkan for så in mot brandens huvud från väster längs en nybruten 
skogsbilväg, vände bilarna (en släckbil och en befälsbil) och påbörjade 
slangdragning mot elden som gick med SO vind upp mot vägen (Figur 96). Men 
ganska snart ökade branden än mer i intensitet och man tvingades under stor 
stress koppla av slangen från släckbilen och evakuera.  

Hygget där branden startade hade avverkats under vintern och var inte 
grotanpassat (dvs hyggesavfallet låg utspritt) och ännu inte markberett. Här fanns 
alltså alla förutsättningar för mycket snabb brandspridning och hög intensitet. 
Räddningsledaren beskrev det som ”Oskådat beteende. Svart rök”. Eftersom man 
stod på en skogsbilväg utan genomfart var det risk att bli avskuren men man hade 
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klokt nog vänt bilarna och lyckades komma ut, även om elden var så nära att en 
brandman svedde ena örat.  

Luftfuktigheten var enligt SMHIs brandriskberäkningar 31% och FWI-värdet 41, 
vilket är ett extremt högt värde. Räknat på det BUI och ISI som SMHI anger och 
det kanadensiska brandspridningssystemets samband mellan index och 
spridningshastighet för kalavverkad kanadensisk tallmark (vilket är en rimlig 
analog i detta fall) bör brandspridningen på hygget ha varit i storleksordningen 20 
m/minut efter att elden fått upp farten. Det är också en svag uppförsbacke i 
eldens spridningsriktning över hygget, vilket bara kan ha påskyndat förloppet. 
Efter att ha gått ca 900 m över hyggesmark gick eldens huvud in i medelålders 
talldominerad skog och ytterligare ca 300 m längre fram passerade den väg 1036, 
en smal och ganska krokig grusväg som går mot sydväst från byn Brattsjö och 
alltså ligger tvärs mot elden spridningsriktning landsvägen. Elden hade inte gått 
som kronbrand i denna sista sträcka genom skog, men med hög intensitet och det 
är gott om individuella träd som facklat. Det finns inga tidsuppgift när elden 
passerade landsvägen, men om man räknar konservativt med en 
spridningshastighet av 15 m/minut på hygget och 5 m/minut i skogen kan det ha 
skett ca 1timme 20 minuter efter att man retirerat.  

Efter att styrkan från Bredbyn tvingats överge försöket att ta elden nere på hygget 
inriktade man sig på att hejda den vid landsvägen. Initialt hade man larmat två 
styrkor, men drog ytterligare enheter när förstastyrkan tvingats retirera. 
Andrastyrkan (Solberg Räddningsvärn) anlände 16:59, en tredje (Björna deltid) kl 
18:41. På östra sidan satte man en pump i Brattsjöån och drog slang västerut längs 
vägen, men hann inte fram innan elden gick över vägen. Man hade dock fått ut en 
del vatten från fordonen längs åtminstone delar av vägen utan att detta stoppade 
elden. Elden bör ha genererat talrika flygbränder eftersom många träd i närheten 
av vägen facklade.  

På västra sidan anlände tidigt Räddningsvärnet från Myckelgensjö. På den sidan 
finns inga lättillgängliga vattentag nära vägen. Något senare kom även Övik 
heltidsstyrka fram.  

Efter att vägen skurits av hade man ingen enkel förbindelse mellan de enheter som 
nu fanns på eldens respektive flank. Det är en omväg på omkring 21 km om man 
skall köra runt på den norra sidan (45 minuter enligt Eniro) och 57 km på södra 
sidan (46 minuter). Småningom gick det dock att köra genom brandområdet utan 
risk.  

Rakel fungerade inte och telefontäckningen var dålig, vilket man antog berodde på 
att strömavbrottet berört den närmaste telekommunikationsmasten. På den västra 
sidan fanns bara mobilkontakt på en höjd dit räddningsledaren fick åka för att 
ringa.  

Efter att elden gått över vägen inriktade man sig på den östra sidan att skydda 
bebyggelse, som låg i dalgången öster om eldens högra flank. Norrut, i eldens 
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huvudsakliga spridningsriktning fanns ingen bebyggelse och inte heller på den 
västra sidan.  

Dagarna innan Brattsjöbranden startade hade man inom kommunen slagit ner ett 
stort antal skogsbränder (Figur 101) och på flera ställen behövt lämna en del 
utrustning. Under onsdagen hade man brist på slang, vilket var en anledning att 
man inte gick in i skogen längs flankerna. En annan faktor, åtminstone på högra 
flanken under kvällen/natten, var brist på vatten. Vattenförsörjningen på den 
sidan sköttes av en tankbil, som bara räckte till omkring 15 minuters leverans i 
ledningen per timme. 

Räddningsledaren lyckades under kvällen få kontakt med en helikopter som körde 
ner från Västerbottensfjällen och anlände omkring 21:30 och började angripa 
högra flanken intill bebyggelsen. En rekognosceringsflygning gjordes efter kl 23 
(Figur 97), men sen hade piloten slut på sin flygtid och gick ner för vila. Under 
kvällen kontaktades också Hemvärnet (som anlände efterföljande morgon). Tidigt 
kom också bönder med dyngtunnor, som fick köra längs vissa vägsträckor.  

 

 
Figur 97. Screengrab från film som togs vid en helikopter-rekning kring Brattsjöbranden under kvällen 
den 18 juli. Scenen visar situationen på den vänstra flanken kl 23:22 (bilden syftar mot SO). Vägen är 
den relativt smala grusväg som tvärar över brandområdet och som elden passerat tidigt på kvällen. På 
bilden syns att elden inte går ända fram till vägdiket, vilket beror på att man nu hade sprutat denna 
sträcka av vägen med vatten från en dyngtunna. I övrigt förekom i det här skedet ingen bekämpning av 
vänstra flanken, bland annat på grund av vattenbrist. Den kom småningom att stoppas omkring 400 m 
längre mot SO (mot höger i bilden) längs skogsbilvägar som går ut från en fyrvägskorsning. Dessa hade 
då sprutats från dyngtunnor. Foto: Räddningstjänsten Övik. 
 

Brandspridningen var aktiv genom hela natten, om än med lägre intensitet (Figur 
97).   

Torsdagen den 19/7 var vädret likartat med föregående dag, om än marginellt 
högre luftfuktighet (39%). Enligt SMHI var det något svagare vind från OSO, men 
den huvudsakliga brandspridningen gick under dagen i riktning mot NV och på en 
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Sentinelscen som togs strax efter kl 12 syns tydligt att röken drivs av vind från SO. 
FWI-värdet (SMHI) var 39 (dvs 5E), nästan i nivå med dagen innan.  

Holmenskog AB är ägare till nästan all mark som kom att beröras av branden. 
Rutinen vid tillfället var att en entreprenadfirma agerade markägarrepresentant, 
men någon timme efter brandstart fick tjänstemän på Holmens lokala distrikt 
information om läget. Räddningstjänsten hade dåligt kartmaterial varför en av de 
Holmens distriktschef åkte till sitt kontor i Bredbyn och tryckte upp ett antal 
aktuella skogskartor 11. I det här skedet fokuserade räddningstjänsten på högra 
flanken och att skydda bebyggelsen där, bland annat med hjälp av den enda 
helikoptern. Holmens personal kände till en helikopterpilot som arbetade med 
skogsmarksgödsling och fick loss honom till arbete på brännan. Under dagen fick 
denna andra helikopter angripa den vänstra flanken i den sektor i NV som låg 
långt från väg (se figur 99).  

Vinden låg alltså som föregående dag på från SO och i norra delen av 
brandområdet var det stark rökbeläggning och svårt uppfatta eldens exakta 
position. Efter att under förmiddagen ha observerat brandens utbredning från ett 
berg längre norrut diskuterade Holmens folk med Räddningsledaren om möjliga 
spärrlinjer. Senare under eftermiddagen rekade man tillsammans dessa ute i 
terrängen samt blev även överens om att göra en skyddsavbränning. 
Brandförloppet var under eftermiddagen aggressivt, med en del kronbrandsstråk, 
men mot kvällen mojnade vinden och brandspridningen saktade av. Längs delar av 
den norra sektorn fick elden brinna ut mot en skogsbilväg som bevattnats av 
gödseltunnor, medan den norra spetsen brändes av (Figur 98och 100), i huvudsak 
med en smal skogsbilväg som stöd. Bränningen genomfördes under natten med 
personal från Holmen och från Björna deltidskår. Vinden var då så svag att röken 
snarast drog in mot det redan avbrunna området, vilket gjorde avbränningen 
odramatisk (Figur 98). Längs en 500 m sträcka i norr hade man också grävt en 
mineraljordslinje. 

Det finns ingen säker positionering av elden i NV efter första dagens spridning, 
men det är troligt att den hade nått omkring 1 km norr om landsvägen innan 
brandspridningen kom igång igen på allvar dag 2. En VIIRS-scen från kl 03:30 
under natten mot torsdag indikerade att den då nått omkring 700 m norr vägen 
och att hela brandområdet var ca 2600 x 1100 m. I Sentinelscenen som sen togs på 
torsdagen strax efter 12 (den 19/7) låg det främsta huvudet 1600 m norr 
landsvägen och intensiteten var hög. På både vänstra och högra flanken hade 
elden då dragits upp på markerade berg, vilket enligt VIIRS skett redan under 
natten, under inverkan av topografin. Nivåskillnaden till dessa höjder är kring 50 
m (spannet inom hela brännan är för övrigt 130 m). Brandområdet hade därför på 
ömse sidor markerade utbuktningar (Figur 99). Från kl 12 på torsdag till midnatt 
spred sig sedan elden mot NV ytterligare en km, till en början med hög intensitet 
och fläckvis som kronbrand. På högra flanken strax norr om landsvägen kom det 
_____________________________________________________________ 
11 Arbetskartor för skogsbruket, med underliggande högupplöst flygfoto, höjdkurvor, uppdaterad 
väginformation, beståndsgränser etc. De är lätta att tolka och orientera efter i terrängen, även för ovana 
personer. 
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också lös ett huvud (markerat med 1 i Figur 99) som drog fram en smal 
kronbrandstunga i vindens riktning, dvs mot NV. 

 

 
Figur 98. Bild tagen mot norr strax efter midnatt, natten mellan den 19e och 20e juli. I bildens centrum 
syns tändlinjen från den skyddsavbränning som gjordes för att stoppa eldens spridning norrut. Den 
”vilda” elden skymtar längre till höger, och högre upp i terrängen. Under dagen hade elden spridit sig 
snabbt norrut, men på kvällen mojnade vinden och i bilden syns röken snarast dra in mot det redan 
brunna området, vilket underlättade skyddsavbränningen. En begynnande inversion har börjat lägga 
lock över röken. Foto: Tony Eriksson.  
 

Den tredje brand-dagen, fredag 20/7, var det fortfarande högriskförhållanden vad 
gäller vädret. SMHI anger dock något högre luftfuktighet än föregående dag och 
svagare vind (1,9 m/s). Trots detta var FWI-värdet drygt 30 (alltså klass 6 eller 
5E). Nu var emellertid hela den norra gränsen säkrad, trots att vinden även denna 
dag huvudsakligen tryckte på från söder (åtminstone enligt stationerna i Mellansel 
och Solberg; SMHI anger dock ONO vind). På vänstra flanken togs elden under 
dagen ner av helikoptrar, varefter man gick in med en slanglinje, försörjd från en 
tjärn i NV, för att säkra gränsen (Figur 100).  Därmed var branden begränsad, 
även om en mindre slitning inträffade på västra sidan under måndag den 24/7. 
Räddningstjänsten hade avslutats på kvällen den 23/7. 
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Figur 99. Utvecklingen av Brattsjöbranden. Bakgrundsbilden är en Sentinelscen tagen den 24 juli 2018, 
fyra dagar efter att branden hade kommit under kontroll.  Vit streckad linje är insatt för att förtydliga 
brandgränsen. Gula linjer visar brandgränsen strax efter kl 12 på den andra brand-dagen, den 19/7, 
tolkad från en Sentinelscen. Gul heldragen linje markerar gränsavsnitt där det då förekom aktiv 
brandspridning. Intensiteten var högst i NV, under inverkan av vind från SÖ. Längs den högra flanken 
(alltså i öster) fanns då en zon norr om landsvägen (1) utan aktiv brandspridning, antagligen till följd av 
helikoptervattning, och den streckade gula linjen indikerar var det är troligt att brandgränsen gick. På 
västra sidan täcktes en mindre sträcka av brandgränsen av moln, men den troliga gränsen är även där 
streckad (2). Stjärnan indikerar ungefärlig antändningsplats för elden, vid en mindre kraftledning. Det 
ljusa spåret är den nybrutna skogsbilväg där förstastyrkan körde in. Man försökte möta elden i den 
skarpa vägkröken ca 600 m NV om startplatsen, men tvingades snart evakuera. (3) markerar 
landsvägen som tvärar genom brännan, med siffran placerad ungefär där elden först tog sig över 
vägen. Eventuellt skedde det dagen efter ett hopp över vägen längre österut (sydost om (1)), eftersom 
ett isolerat huvud syntes norr om vägen på satellitbilden från den 19/7. Öster om brännan ligger de två 
sjöarna Västra och Östra Brattsjön, och byn Brattsjö, med spridd bebyggelse nära brandgränsen. 
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Figur 100. Topografisk karta med den slutliga brandgränsen för Brattsjöbrännan inlagd. Gula ringar 
markerar positioner för pumpar, gul heldragen linje slanglinjer och gul streckad linje skogsbilvägar där 
vägkanterna bevattnats från dyngtunnor. I det rödstreckade området i norr gjordes en skyddsavbränning 
under kvällen den 19/7. På denna karta saknas den nygrävda vägen i närheten av tändplatsen (vilket 
också gällde de kartor Räddningstjänsten initialt hade tillgång till). På västra sidan från N. Blyberget och 
norrut hejdades elden av helikopterbevattning varefter man gick in med en slanglinje för 
eftersläckningen. I norr stoppades elden dels av skyddsavbränningen som gjordes med stöd mot en 
väg, dels av enbart en bevattnad väg. I sydväst fick elden brinna ut mot en väg bevattnade av 
dyngtunnor. 
 

Slutsatser Brattsjö 
Brattsjöbranden är en av få bränder under den här perioden i mitten av juli som 
gick upp i fart direkt efter antändning, vilket är en följd av antändningsorsaken. 
När träd faller mot en kraftledning beror det på stark vind och då kommer 
naturligtvis vinden att snabbt driva upp elden. I detta fall gick den till att börja 
med ut över ett vinteravverkat hygge med rikligt och väl torkat hyggesavfall. 
Spridningshastigheten i huvudet efter den första accelerationsfasen kan antas ha 
varit inemot 20 m/minut och under sådana förhållanden är det osannolikt att till 
exempel tillräckligt snabbt hinna lägga och bevattna en slanglinje och på så sätt 
ringa in elden. Alternativet att stoppa den framrusande eldfronten mot landsvägen 
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någon timme senare hade också små utsikter att lyckas, på grund av tidspressen 
och de gissningsvis talrika flygbränderna.  

Resursmässigt var man relativt svaga vad gäller slang (MSBs container kom upp 
först under lördagen, när det hela var över). Däremot hade man gott om extra 
manskap för arbete i fält. Dels hemvärn och dels skogsbrandvärn. Tolv av värnen 
deltog i arbetet på brännan. Som tidigare nämnts är skogsbrandvärn ett särdrag för 
Örnsköldsviks kommun och det finns hela 32 stycken (Figur 102). De är 
organiserade byavis kring 10-20 medlemmar. Alla medlemmar finns listade hos 
Räddningstjänsten och 3 av dem fungerar som (alternativa) uppbådare vilka 
kontaktas av Rtj i samband med larm. Uppbådaren roddar i sin tur ihop 
medlemmarna, vilka blir anställda så snart de anländer till brandplatsen. De 
personer som ingår är genomgående skogsvana och har lokalkännedom eftersom 
de bor i byarna. Tidigare brukade man ha en årlig övning med värnen där man 
brände ett hygge om några ha, men detta har av resursskäl inte genomförts på flera 
år. Under insatsen i Brattsjö kom så många som 12 skogsbrandvärn att bli 
engagerade. 

Under andra branddagen lyckades man ta ut elden till relativt säkra gränser, där så 
behövdes genom aktiv avbränning. Ett lyckat exempel på samverkan mellan 
skogsfolk och räddningstjänst. 

I övrigt kännetecknades Brattsjöinsatsen av ett antal problem som var typiska för 
flertalet av de stora bränderna under deras inledningsskeden: bristande 
kartmaterial, dålig radiokommunikation och långa arbetspass för personalen i fält. 

 

 
Figur 101. Kumulativ fördelning över tiden av bränder i skog och mark inom Örnsköldsviks kommun 
sommaren 2018. Fredagen den 13 juli hade man 13 samtidigt pågående bränder i kommunen, varav de 
flesta var antända av blixten. Sammantaget hade man under säsongen 68 bränder. 
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Figur 102. Räddningstjänsten inom Öviks kommun. Röda kvadrater markerar nio deltidsstationer och en 
heltidsstation (Övik tätort). Kommunen har också fem räddningsvärn (markerade med R), varav tre på 
öarna. Unikt för kommunen är att man dessutom har kvar en äldre organisation med summa 32 
skogsbrandvärn (s). Brattsjöbrännan är markerad med en stjärna.  
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Generella slutsatser och 
rekommendationer 
Skogsbrand är en förhållandevis liten del av verksamheten för svensk 
räddningstjänst och det finns uppenbart en stor förbättringspotential. Men vad är 
viktigast? Bör fokus i förbättringsarbetet ligga på hanteringen av ”stora bränder” 
(stora staber, utländsk hjälp, skopande plan) eller bör fokus ligga på hanteringen av 
bränder så de inte blir stora (slagkraftiga förstainsatser, effektiv eftersläckning som 
förhindrar återtändning)? Stora bränder har blivit stora på grund av att insatserna i 
tidiga skeden inte förmått hejda dem, och inte sällan ligger det identifierbara 
misstag bakom. Den förmågehöjning som på sikt kan uppnås genom bättre 
samverkan mellan räddningstjänsten och skogsbruket i landets glesbygder bör 
särskilt beaktas. Inte bara vid utbildning och övning utan också operationellt. 

Svag eftersläckning 
Det mest uppenbara enskilda problemet under sommaren 2018 var bristande 
eftersläckning. Av de tolv bränder som blev större än 200 ha hade nio, det vill säga 
75%, en historik av återtändning! Sett till andel av hela arealen som brann i riket 
står bara dessa nio bränder för över 60%, och en total genomgång av alla bränder 
skulle med säkerhet höja andelen av arealen som orsakats av återtändningar 
ytterligare. I ett fall (Enskogen) nådde informationen om att elden slagits ner 
varken räddningsledningen eller markägaren, men i de övriga fallen hade det skett 
en regelrätt ”överlämning” till markägarens eftersläckningspersonal i samband 
med att räddningstjänsten avslutats. Att elden sliter sig ur ett sådant grepp är 
oacceptabelt.  

Ibland kan man i dessa fall fördela ansvaret relativt jämnt mellan parterna: 
Räddningstjänsten som lämnar över till en markägare som inte är kapabel att 
hantera situationen. Men när det gäller de stora skogsbolagen och andra stora 
markägare så bör man kunna ställa höga krav på professionell hantering av 
eftersläckningen. Stora markägare är i och för sig alltid medvetna om sitt ansvar, 
men lägger vanligen ut själva arbetet på små entreprenadfirmor som står under 
hård ekonomisk press. I många fall fungerar det bra, men inte alltid. 

Problemen vad gäller privata, mindre markägares förmåga att hantera 
eftersläckningar kan endast förväntas öka i framtiden, på grund av åldrande 
landsbygdsbefolkning och allt fler utboägare. Här finns emellertid en potential för 
skogsägarföreningar och lokala kollektiv att organisera eftersläckningsarbetet.   

Räddningstjänsten har behov av tydligare riktlinjer för eftersläckning, liksom 
tolkningsnycklar för att bedöma risken för återtändning utifrån förhållandena på 
brandplatsen och brandrisksystemets olika index. Man bör också ha en checklista 
för att bedöma kapaciteten hos den mottagande parten. Ingångsvärden är antal 
personer och deras erfarenhet samt utrustning, som måste ställas i relation till 
situationens komplexitet. En möjlig förbättring vore också att kräva återkoppling 
från markägarens eftersläckningspersonal till inre befäl under arbetets gång. Här 
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kan man jämföra med hanteringen kring naturvårdsbränningar, där den typiska 
rutinen är att meddela bland annat när bevakningen upphör. Räddningsinsatsen 
må vara avslutad när det inte längre är räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, men en skogsbrand är avslutad först när den sista glöden är död. 

Vädrets betydelse 
Vädret var förstås också en grundförutsättning för den exceptionella 
brandsommaren 2018, där det riktigt extrema var arealen bränd mark och inte 
antalet bränder. Och vad gäller arealen var det ett litet antal bränder som alla 
startade under en mycket kort period (12-14 juli) som stod för merparten, och som 
gör att 2018 skiljer ut sig så exceptionellt från andra toppår under de senaste 
decennierna. Här var det flera väderfaktorer som samverkade. En faktor var den 
långa torkan som föregick bränderna i mitten av juli. Dels underlättade torkan för 
antändning via blixtnedslag, dels gjorde den eftersläckning svår på grund av 
djupgående glödbrand. En annan faktor var den kortvariga period av mer ostadigt 
väder som genererade omfattande åskväder, och därmed ett stort antal 
blixtantändningar vilka överbelastade räddningstjänsternas kapacitet. Ytterligare en 
faktor var att denna period åtföljdes av några dagar med riktigt vasst brandväder. 
Slutligen det faktum att det därefter inte kom nämnvärt regn på ytterligare ett antal 
dagar.  

Hur extremt var då brandvädret sommaren 2018? En analys av väderdata från 
SMHIs station i Edsbyn, som ligger väl placerad i förhållande till de stora 
bränderna 2018, visade att det sedan 1951 varit tre somrar med fler högriskdagar 
än 2018, nämligen 1959, 1989 och 1994  . Högriskdagar definierades här som 
dagar med FWI >22. För Malmslätt i sydöstra Sverige var situationen likartad, 
men där var det hela 8 år med ungefär samma antal högriskdagar som 2018. Antal 
högriskdagar över säsongen är förstås ett trubbigt mått eftersom exempelvis antal 
högriskdagar som ligger i svit, förekomst av blixtantändningar etc har stor 
betydelse för hur stor ”brandbelastningen” blir. Det är dock ett memento att det 
under sommaren 1959 inträffade 7093 skogsbränder, dvs helt i nivå med 2018, 
men att totalarealen bara blev 9 027 ha, mot mer än det dubbla år 2018. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta när man betänker hur outvecklat vägsystemet var vid den 
tiden. Å andra sidan sköttes skogsbrandförsvaret ännu till stor del av uppbådat 
folk med stor skogsvana.  

Situationsmedvetenhet förutsätter goda geo-data och fungerande samband 
Skogsbränder är extremt dynamiska över tid och bekämpningsinsatserna sker mot 
ett rörligt mål. För att förstå vad som är på väg att hända och vilka åtgärder som 
behöver göras krävs en hög grad av situationsmedvetenhet hos personalen, både 
de på marken och de i inre ledning. Detta förutsätter att alla inblandade har en 
basal förståelse för brandbeteende och eldens drivkrafter, dvs hur elden styrs av 
främst vinden och bränslets fuktkvot, och hur den senare varierar med 
luftfuktigheten över dagen. Det kräver också att man har ett bra kartmaterial. Här 
är skogsbrukets ”skogskartor” oslagbara eftersom de ger både topografisk 
information och information om bränslesituationen i grova drag (myr, skog, 
hygge) då de har ett färskt ortofoto som bakgrund. Ur orienteringssynpunkt är de 



 

146 

också helt överlägsna vanliga grönsaksblad. För närvarande finns dock ingen 
mekanism för att snabbt ge räddningstjänsterna tillgång till dessa kartor.  

Kartor på papper är bra, men på sikt kommer rutinen antagligen bli att man laddar 
in en aktuell situationskarta i en kart-app i sin mobiltelefon. I slutfasen av insatsen 
i Ljusdal delades kartor på detta sätt genom förmedling av en QR-kod (som 
länkade till topografiska kartor med den aktuella brandgränsen inlagd). Mobil-
appen gav då också möjlighet för personalen i fält att själv rita in och förmedla 
geografisk information till ledningen, exempelvis den exakta positionen för en 
slanglinje. För att bli operationellt måste emellertid ett sådant system vara riggat 
och tränat på förhand. 

Samtliga inblandade i en insats bör även ha radiokommunikation. Det finns talrika 
exempel från sommaren 2018 att Rakel fungerade dåligt (för få enheter, bristande 
täckning, batteriproblem, trängsel). Även om systemet kan fås att fungera bra i 
framtiden finns alldeles för få enheter. Ofta användes istället mobiltelefoner på ett 
ibland skrangligt och överbelastat nät. ”Rökdykarradio” brukar finnas i större antal 
och kan vara ett alternativ för kommunikation inom enskilda enheter. Att inte ha 
radiosamband innebär att man inte är uppdaterad på vad som sker och inte själv 
kan förmedla information från sin egen position. Skogsbränder skiljer ut sig från 
flertalet andra av räddningstjänstens insatser (brand i byggnad, trafikolyckor etc) i 
och med att folket är utspritt geografiskt och det ställer helt andra krav på 
radiosamband inom gruppen. Man kan dra en parallell till organisationen för de 
brännarlag som utför naturvårdsbränningar. Där är det självklart att alla deltagare 
har en egen kommunikationsradio. 

Förutom ett heltäckande tekniskt fungerande radiosamband är det viktigt att man 
har en gemensam referensram för att beskriva brandbeteende. Ovana personer 
tenderar att överdriva vad som händer inom just deras sektor, vilket gör det svårt 
för ledningen att få en bra helhetsbild. 

Ytterligare ett bidrag till god situationsmedvetenhet är att ha tillgång till 
geografiska positioner för olika enheter. För de räddningstjänster som är anknutna 
till SOS ResQMap (webkartan ResQMap WebView) ger det systemet en bra 
löpande överblick, åtminstone för ledningscentralen. Rörelsen för alla 
Rakelenheter, inklusive de som rör sig fritt i skogen, kan i princip följas i realtid. 
Det kan vara svårare att förmedla detta till skogen, annat än som 
skärmdumpar/foton via mejl eller SMS, eftersom det är få av räddningstjänstens 
fordon som har mobil dator. Parentetiskt kan nämnas att positionsdata loggas och 
sparas i två år, vilket i princip gör det möjligt att använda för efteranalys och 
lärande, men det verkar inte förekomma i någon nämnvärd grad.  

Teknik 
Efter sommaren 2018 var det mycket diskussion kring försörjningen av 
helikopterresurser, vilket ledde till att ett nytt system blev infört redan våren 2019, 
med allokering av ett antal bokade helikoptrar via MSB. Småningom kommer det 
att visa sig om det lett till förbättringar. Vissa aspekter kring användning av 
helikopter vid skogsbrand har dock hamnat i skymundan. Fortfarande finns till 
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exempel ingen dedikerad handledning i skogsbrandbekämpning med helikopter. 
För att kunna arbeta effektivt måste helikopterpiloten känna till en hel del om 
brandbeteende och idag är det snarast så att kunskapen om skogsbrandsläckning 
traderas inom skrået, vilket gör att piloternas kompetens varierar starkt. En annan 
viktig sak är kommunikation mellan mark och helikopter, vilken är nödvändig för 
effektiv styrning av helikopterinsatserna. Här finns inga enhetliga rutiner. Vissa 
gånger har helikopterpiloten med sig en extra flygradio att nyttja för 
räddningsbefälet, andra gånger sker kommunikation via mobiltelefon. Det senare 
tillämpades bland annat inom Ljusdalskomplexet. För räddningsledningen kan det 
för övrigt vara svårt att observera helikopterinsatserna i detalj, men åtminstone de 
stora helikopterföretagen har fortlöpande GPS-loggning av alla helikoptrar i ett 
GIS-system och den informationen borde kunna göras tillgänglig för 
Räddningsledningen, inte minst vid utvärderingen efter avslutad insats. 

Brandbevakningsflyget är i allmänhet tidigt på plats och kan ge en första möjlighet 
till överblick av läget på en brandplats. Många operatörer kan överföra bilder mer 
eller mindre direkt till Räddningsledningen. Detta bör bli rutin för alla operatörer 
av brandbevakningsflyg.  

Allt fler räddningstjänster skaffar sig drönare. De kan ge en utmärkt översikt 
exempelvis när förstastyrkan rekar väg och bedömer brandbeteendet, men låser 
naturligtvis också den person som agerar pilot. Jag känner inte till att 
räddningstjänsten nyttjade egna drönare i några av de stora insatserna 2018, men 
däremot att privata drönare var uppe ett antal gånger (Figur 15), och att försvarets 
fastvingedrönare användes i Ljusdal. Med stor säkerhet kommer drönare att bli 
rutinredskap för räddningstjänsterna framöver, och på sikt även att drönarna har 
värmekamera. Det kan vara befogat med en gemensam handledning kring 
drönaranvändning vid skogbrand, inte minst för att undvika störningar för 
helikopter eller brandbevakningsflyg.  

Polisens helikoptrar är en potentiellt viktig resurs. Det fanns 2018 sju helikoptrar 
(från 2020 9 st) spridda över landet varav de flesta har en sofistikerad IR-
kamerautrustning. Det finns ingen publicerad statistik hur ofta de sätts in vid 
skogsbränder, men åtminstone i närheten av de stora städerna verkar det vara 
rutin. Man filmar ofta och tar bilder, men denna information raderas tyvärr 
rutinmässigt efter dagens flygning. Under insatserna i Ljusdal var de på plats redan 
dag två och vid åtskilliga tillfällen därefter. 

Likaså har Kustbevakningsflyget ibland gjort insatser vid skogsbränder, med 
början under branden i Västmanland 2014. Sommaren 2018 var de ute från och 
med den 17/7. De har liksom många av polishelikoptrarna IR-kamera, som ger en 
unik möjlighet att se genom rök och därmed på ett oöverträffat sätt ge en korrekt 
lägesbeskrivning vad gäller den exakta brandgränsen och variationen i 
brandintensitet i skilda sektorer. Men för KBV, liksom för Polisen skulle det vara 
bra att ha en lathund som gör klart vad de bör försöka få in i bildmaterialet när de 
flyger skogsbrand. Ofta ger den råa IR-bilden bäst tolkningsmöjlighet, förutsatt att 
den har tillräcklig översikt och inkluderar den mest aktiva zonen (som vanligen är 
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dold av tät rök och därmed svår att observera utan IR). Editerade kartbilder med 
inlagda kryss för aktiva zoner (som nu ofta förmedlades) kan vara svårare att tolka 
rätt, och om besättningen inte ställt in mark-höjden rätt kan det bli betydande fel i 
positioneringen.  

Taktik 
Ibland finns inom räddningstjänsten en tvekan att gå in i skogen och arbeta intill 
brandgränsen, eller att gå över nyss avbränd mark, på grund av oro för fallande 
träd. Det finns en sådan risk, som skall tas på allvar, men samtidigt måste man 
kunna göra realistiska bedömningar. Vilka träd är det egentligen som faller? Dels 
torrakor med rutten bas. Dels träd som står i grund, kanske dikningspåverkad 
myrmark i de fall man fått en djupgående glödbrand. Avbränning av torrakor och 
rötter i djup torv är en långsam process och det gäller att observera och se var 
riskerna finns. Träd som står på normal skogsmark faller inte. Folk som arbetar 
med naturvårdsbränning uppehåller sig regelmässigt på avbränd mark under 
eftersläckningsarbete och det skiljer inte från arbetet med vilda bränder. 

Ett annat riskmoment är kraftledningar. Det är närmast oundvikligt att en något 
större brand kommer att beröra elledningar. Räddningsledningen vill ofta stänga 
ner, men det kan ibland leda till mycket stora ekonomiska konsekvenser. Det finns 
en viss osäkerhet kring de verkliga riskerna vid släckningsarbete från luft eller 
mark i närheten av ledningar och hur man bör agera om elden går mot en ledning. 
Det vore befogat med klara riktlinjer kring detta.  

Historiskt sett har skyddsavbränning/moteld varit helt avgörande för släckning av 
svåra skogsbränder, men i och med att skogsbilvägarna började byggas ut mot 
mitten av 1900-talet och man kunde få ut motorsprutor och slang i terrängen 
ebbade användningen av eld ut och har det senaste halvseklet använts vid ytterst få 
tillfällen. Sommaren 2018 genomfördes emellertid flera skyddsavbränningar, vilket 
kan ha att göra med de senaste årens allt fler bränningar inom naturvården och 
därmed ökande antal personer med bränningskompetens. Jag har information om 
sju olika insatser och tre andra som var på förslag men aldrig igångsattes. När man 
ser till resultatet finns det ett spektrum av utfall, alltifrån lyckat till indifferent. 
Lyckligtvis har ingen bränning lett till en märkbart förvärrad situation.  

Tanken på avbränning är uppenbarligen något som numera väcks spontant även 
av brandbefäl. I samtliga fall har bränningarna dock letts och i huvudsak utförts av 
bränningskunnig personal som inte hör till Räddningstjänsten. Alla bränningarna 
som genomfördes har syftat till att ta ut elden till säker gräns, inte att stoppa en 
högintensiv anstormande eld, vilket många föreställer sig. Likafullt förutsätter en 
sådan operation att även Räddningstjänstens ledning och medverkande fotfolk har 
insikt om metodens problem och möjligheter, samt att man förmår upprätthålla en 
god kommunikation under hela förloppet. Räddningsledningen måste kunna ställa 
resurser till förfogande (exempelvis helikopterstöd, slang, pump, fältpersonal). 
Erfarenheten från 2018 är också att personal från räddningstjänsten som deltar 
fysiskt bör instrueras noga på plats, vilket kan ta tid. För räddningsledningen å sin 
sida är det nödvändigt att självständigt kunna värdera en föreslagen insats, 
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eftersom man har det formella ansvaret. Det är inte självklart att den person som 
anmäler sig som beredd att leda en sådan operation verkligen gjort rätt bedömning 
av läget. Men ofta har bränningsledare och räddningstjänstens befäl sedan tidigare 
haft kontakt, exempelvis inför naturvårdsbränningar, och detta kan underlätta.  

Även under perioder med konstant hög brandrisk dag efter dag är det en mycket 
stor variation över dygnet i brandbeteende, med topp i spridningshastighet och 
intensitet under eftermiddagen och botten under sen natt och tidig morgon. 
Idealet är att man kan utnyttja den tiden till effektivt arbete på marken, men tyvärr 
passar det dåligt med räddningstjänstens ordinarie schemaläggning. 
Beredskapspassen är tolv timmar och det är omöjligt att vara effektiv i fysiskt 
arbete under så lång tid. När en operation varat längre tid kanske man hittat 
lösningar på problemet med personalförsörjning och avlösning, men den första 
natten kan bli avgörande för om en eld skall bli stor eller inte. Under perioder med 
hög brandrisk bör man försöka planera för kortare byten. Samtidigt är det en stor 
fördel om man kan upprätthålla kontinuitet i ledningsfunktionen, eftersom det tar 
lång tid för nyankommen personal att sätta sig in insatsens geografi. 

En dyster slutsats från 2018 är att man inte förmått avsluta de bränder som väl 
blåst upp sig och blivit riktigt stora förrän vädret slutligen slagit om. Man kan anta 
att de åtgärder som satts in under resans gång reducerat arealen bränd mark 
avsevärt, men att komma till avslut har varit svårt.  

Som redan beskrivits under rubriken ”Stora bränder” är det ett generellt dilemma 
att helikoptrar och skopande plan bekämpar elden ute i terrängen, medan 
räddningstjänstens personal agerar längs vägarna så fort elden har växt sig lite 
större. Det finns talrika exempel från de stora bränderna på att bekämpning från 
luften inte följts upp med insats på marken för att permanenta gränsen, varefter 
elden någon dag senare vaknat och dragit iväg, i värsta fall under ändrad och för 
elden mer förmånlig vindriktning. Om det rör sig om en sträcka där elden backar 
och det finns en bra spärrlinje nära, vanligen en väg, kan det vara bättre att låta 
elden vandra ut till denna själv än att angripa direkt från luften. Alternativt kan 
man bränna av, vilket under sådana förhållanden är enkelt. För medvindssektorer 
är det inte realistiskt att låta elden själv vandra ut till en spärrlinje om det finns 
tillgång till helikopter eller skopande plan och dessa förmår hejda elden i 
terrängen. Men därefter måste man dra in slang och eftersläcka noga, alternativt 
bränna av mellanliggande yta om det går att göra utan risk.  

När en eld väl vuxit sig stor finns en tendens att söka vägsystem riktigt långt fram i 
terrängen och upprätta begränsningslinjer där, kanske med avverkning och 
utschaktning. Det tar tid och låser stora resurser och riskerar att inkludera onödigt 
stora mellanliggande arealer skogsmark. Det kan vara svårt att argumentera mot en 
sådan strategi, men betänk att de yttre begränsningslinjer som etablerades långt ut 
generellt inte hade någon inverkan på det slutliga utfallet. Det är mycket liten andel 
av dessa linjer som kom att utgöra slutlig gräns. I de flesta fall fanns alternativ att 
gå närmare elden, kanske under natt och kanske med viss ny-grävning av 
mineraljordslinjer.   
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Organisation 
En stor del av Sverige är glesbefolkat och det gäller i allra högsta grad de regioner 
där de stora bränderna inträffade 2018. Gles befolkning innebär med 
nödvändighet ett glest förband av brandstationer och allt talar för att det kommer 
att glesna ytterligare i framtiden, dels på grund av vikande befolkningsunderlag, 
dels på grund av svårigheten att rekrytera deltidsbrandmän. Redan dagens situation 
innebär otrevligt långa anloppstider för en andel av bränderna och ju längre tid 
fram till angrepp desto större hinner elden växa sig och desto mer resurser krävs 
för att ta ner den.  

Om sen ytterligare stationer behöver dras töms snart ett ganska stort geografiskt 
område. Sommaren 2018 var extrem i detta avseende, vilket ledde till att främst 
Mälardalen och Skåne fick leverera befäl och manskap. Småningom kom även 
internationella resurser. Deras funktionalitet har diskuterats på andra ställen, bland 
annat i den statliga skogsbrandutredningen  . Det kan dock vara värt att särskilja 
Norge här, dels på grund av närheten, dels på grund av att svenskar och norrmän 
talar samma språk, i mer än ett avseende. Både helikopterresurser och markstyrkor 
kom in tidigt från Norge. I något fall redan som förstastyrka, när regionen var 
tömd.  

Med nuvarande organisation av skogsbrandförsvaret kommer problemen med 
långa ledtider och lokal resursbrist för förstainsatsen att kvarstå. Alternativa 
lösningar skulle kunna bygga på omedelbar insats av helikopter, redan innan 
markstyrkan anländer. 

Ett sätt att höja beredskapen inför skogsbrandsäsongen och skapa kontakt mellan 
olika intressenter är att hålla ett årligt uppstartsmöte. Så sker sedan många år i 
Västerbotten där alla kommunernas räddningschefer, Länsstyrelsens 
krisberedskapsansvariga, brandflygare, skogstjänstemän från de stora skogsbolagen 
samt bränningsentreprenörer träffas och går igenom fjolårets erfarenheter och 
planer inför säsongen. Motsvarande träffar ordnas nu i flera län och ger en bra 
möjlighet till erfarenhetsutbyte och personkontakter.  

Efter bränderna 2018 var det mycket uppmärksamhet kring frivilligkrafter och 
deras insatser, men det kan också vara svårt att assimilera dessa i en akut situation. 
Räddningstjänsterna bör därför etablera kontakt på förhand med exempelvis 
Maskinringen och inventera vilka resurser som finns inom kommunen samt 
diskutera hur dessa bäst kan användas. Här kan man också erinra om systemet 
med särskilda lokalt förankrade skogsbrandvärn, som ännu finns kvar i åtminstone 
en kommun, Övik (se beskrivningen av Brattsjöbranden). Det kan vara ett sätt att 
på förhand organisera upp intresserade frivilliga.  

En annan resurs som regelmässigt kallas in vid större insatser är Hemvärnet. De 
erbjuder ett självförsörjande tillskott till räddningstjänstens styrkor, som egentligen 
alltid är numerärt svaga på marken. Det finns flera olika tjänster hemvärnssoldater 
kan utföra som exempelvis samband och transport, men de kan också efter 
instruktion arbeta med aktivt släckningsarbete. På plats i en akut situation är det 
svårt att genomföra detta och därför vore det önskvärt med regelrätta övningar i 
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skogsbrandsläckning för hemvärnet, inklusive grundläggande information om 
eldens beteende.  

Evakuering av boende gjordes vid att antal insatser 2018, något som före branden 
i Västmanland 2014 varit mycket ovanligt. Evakuering kan vara befogad av 
säkerhetsskäl i ett akut skede om elden närmar sig och husen ligger i vindens 
riktning. Senare kanske det underlättar för räddningsinsatsen att området är tömt 
på folk, men samtidigt skapar det stor oro och räddningsledningen bör då ordna 
med en effektiv kontakt och tät information till berörda.  

Det finns också skäl att generellt förbättra informationen ut till allmänheten om 
läget vid pågående bränder. Det centrala är att ge information om var det brinner, 
hur stor arealen för närvarande är, vilka delar av brandgränsen som är säkrade 
samt vad man förväntar sig skall hända de kommande timmarna. Kan man inte 
besvara dessa centrala frågor har man för övrigt inte heller något bra underlag för 
egna beslut. 
 

Figur 103. Ängra, vid sammanflödet mellan Ängerån och Ljusnan, en vecka efter avslut. Vid flera av de 
större bränderna under 2018 hotades bebyggelse. Ett antal jaktstugor och fritidsboenden kom att 
brinna, men lyckligtvis inga fasta bostäder. Vid Ängra nådde elden ner mot gårdarna på eftermiddagen 
söndag 15/7, men hejdades av dels vattenbombning från helikopter och dels energiskt arbete på 
marken av räddningstjänst och boende. Elden hade tänts av blixten ett dygn tidigare, nära 
kraftledningen som skymtar i bildens övre del, 1,5 km från gårdarna. Jämför med omslagsbilden, som 
togs i ungefär samma riktning, men från en drönare uppsänd från gården som syns i bildens centrum, 
den dag branden startade. Foto: Anders Granström. 
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