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Norrtälje
kommun

• 62 000 invånare
• 1/3 av Stockholms läns yta
• 13 000 öar, 28 000 fritidshus
• Landgräns mot Finland…
• Minoritetsstyre ”Alliansen”

Räddningstjänsten
Norrtälje kommun
• Kontoret för räddning och säkerhet (samhällsskydd och beredskap)
• Kommunstyrelsen nämnd, ca 65 mnkr
• Skydd mot olyckor, förebyggande och skadeavhjälpande
• Krisberedskap och civilt försvar
• Säkerhet, infosäk, systematisk riskhantering, försäkringshantering, hot/våld etc.

• Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Älmsta och Blidö
• Ca 120 medarbetare, 27 brandmän/befäl i tjänst dygnet runt, TIB
• SSRS Räfsnäs, materialdepåer i skärgården

• Samverkan
• Gränslös räddningssamverkan Stockholm, Uppsala, Gotland, Sala (SSRC/RCSL)
• Samverkan frivilligresurser; FRG/FOS, Björkö frivilliga, Sjövärnskåren, LRF
• Samverkan Stockholmsregionen, 37 aktörer i Stockholms län
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Branden på Roslagsjärn
• Automatlarm 24 juli kl. 03.39
• ”Framme, inga tecken på brand” (räddningstjänsten)

• Räddningstjänst avslutad 25 juli kl. 09.20
• Totalskada, hela byggnaden nedbrunnen

• Stora värden förlorade
• Ekonomiska värden
• Stor arbetsplats, många arbetstillfällen påverkade
• En ”institution” i Norrtälje, 3:e generationens ägare

• Stora värden skyddade/räddade
• Inga personskador
• Intilliggande byggnader skyddade
• Minimerad miljöpåverkan

• Nationell mediabevakning
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Roslagsjärn med Färg AB
•

Järnhandel, och lite mer…
•
•

•

Målarfärg, brandfarliga vätskor, gasflaskor, kemikalier, fyrverkerier, maskiner, redskap, byggvaror, kläder, övrigt…
Även ansluten djurfoderbutik

Stål- och plåtkonstruktion, två våningar, ca 4000 kvm
•
•
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Oklart byggnadsår, tillbyggt i omgångar
Br2/Br3-byggnad?

Brandskydd
• Brandsyn/tillsyn 2003 (RäL/LBE)
• Tillstånd brf vara saknas, hantering bristfällig
• Brandavskiljning bristfällig
• Systematiskt brandskyddsarbete behöver införas

• Brandskyddsbeskrivning 2008 (tillsyn 2009)
• Br2-/Br3-byggnad? Ombyggnationer skett utan hänsyn till brandskydd
• Tillstånd brf vara ej längre gällande
• Brandavskiljning, brandgasventilation, utrymning

• Tillsyn (LSO/LBE) 2013
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Bristfälligt tillstånd brf varor samt uppmärkning

• Brand 2019-07-24
• Automatiskt brandlarm kopplat till räddningstjänsten
• Brandgasventilation, styrning dock trasig
• Tillstånd brf vara löpte ut 2019-06-30 (gasol, aerosoler, bensin etc.)
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Brand Roslagsjärn, inledningsvis…
• Automatlarm kl. 03.39 (SOS)
• Larm räddningstjänsten 03.40, en brandstyrka initialt
•
•
•
•

Kort framkörning, 400 m
Framkomstrapport ”Framme, inga tecken på brand”
Centralapparat, en utlöst sektion
Underligt ljud, snabb kontroll av personalrum

• 1-2 min senare, konstaterad rökutveckling butik
• Rökdykning påbörjas, invändigt släckförsök 20-30m in i lokalen
• Kraftig brandtillväxt, rökdykare får delvis retirera p.g.a. värmeutveckling
• Mindre smällar indikerar brandutsatta gasflaskor/burkar

• Info om acetylen, oxygen, gasol och aerosoler (Roslagsjärn)
• Försök att lokalisera och avlägsna gasflaskor
• Beslut att backa ut rökdykare från invändig släckinsats
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Brand Roslagsjärn, därefter…
• Begäran om resursförstärkning
• Fyra brandstyrkor, befäl ledningsnivå 2-3

• Förhindra brandspridning, rädda inventarier (restvärde)
• Öppnande av brandgasluckor manuellt (styrenhet ur funktion)
• Brandgasfläktar mot butikslokal
• Utvändiga släckförsök

• Passiv insats mot brandutsatt byggnad
• Ej möjligt rädda egendom
• Avbryt släckförsök
• Skyddsavstånd

• Skydda intilliggande byggnader
•
•
•
•
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Affärslokal ”Dollarstore” och hamburgerrestaurang
Skumsegel, dimridå
Bevakning av flygbränder etc.
Restvärdesräddning

Brand Roslagsjärn, avslutningsvis…
• VMA, sms avseende brandrök
• Minimera miljöpåverkan
•
•
•
•

Inget släckvatten, koll på väderprognos…
Avstängning av servisledning, in och ut
Pluggning av dagvattenbrunnar etc.
Samverkan med VA, Miljö- och hälsa, miljörestvärdesledare

• Avslut av räddningsinsats, avspärrning brottsplats
• Krisstöd, stötta drabbade individer och verksamhet
• Försäkringsfrågor, restvärdesräddning
• Media, kommunikation
• Olycksutredning, brandplatsundersökning
• Rivning, sanering
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Överväganden vid insats
• Räddningstjänst
•
•
•
•

Olycka/överhängande fara för olycka
Behov av snabbt ingripande
Motiverat utifrån hotade intressets vikt, omständigheterna i övrigt
Åtgärder för att hindra/begränsa skador på människor, egendom
och miljö

• Ökad kunskap/fokus miljöhänsyn
• Släckmedels miljöpåverkan (skum, kontaminerad vatten etc.)
• Verksamhetsansvar enligt Miljöbalken

• Skyddsvärden Roslagsjärn
• Människor: genomsök, beslut om utvändig insats och
skyddsavstånd, VMA avseende brandrök
• Egendom: släckförsök, skydda intilliggande byggnader
• Miljö: Avbryta släckning, stänga av vattenledningar och brunnar,
skydda grundvatten och dagvattenmagasin
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Erfarenheter
• Byggnadstekniskt brandskydd (passivt/aktivt)
• Organisatoriskt brandskydd, larmorganisation
• Tillstånd/hantering brf och explosiv vara
• Gasflaskor, fyrverkerier etc.
• Utmärkning, placering, skydd

• Tydlig och rättssäker myndighetsutövning (tillstånd/tillsyn)
• Föreläggande vs ”mjukisprotokoll”

• Räddningsinsats
• Människor, egendom, miljö (verksamhetsansvar)

• Insatsplanering, objektskännedom
• Försäkringsskydd
• Egendom och verksamhet
• Ansvarsförsäkring
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Miljöpåverkan!?
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