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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom brandingenjörsutbildningen vid Luleå 

Tekniska Universitet. Detta arbete motsvarar 15 högskolepoäng för respektive författare och 

är en avslutande del i utbildningen. Examensarbetet har utförts tillsammans med Statens 

geotekniska institut (SGI) inom MSB-projektet ESS. 

 

Vi vill först och främst tacka vår externa handledare Thomas Rihm vid Statens geotekniska 

institut för stor och ovärderlig hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare 

Anders Lagerkvist vid Luleå Tekniska Universitet.  
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Abstract 
Effects of the safety work in the society (ESS) is a five year project funded by the Agency for 

Civil Contingencies. This is a substudy within the ESS and the writers are looking at 

problems within the sub-area accidents on landfills with a focus on fires. 

 

The aim of the account is to report the conditions and circumstances that are common before, 

during and after fires at landfills, to identify weak areas and improve fire safety work, and 

also to make proposals about improvements of the subject. 

 

To achieve the goals the authors conducted literature studies and three case studies, in the 

form of site visits and interviews on landfill sites that have been affected by fires. In the 

selection process of the facilities to be studied two criterias were set up. These were that the 

fire was not older than two years and that the size of fire has been significant. After the 

selection process was held it was decided that the case studies would be made at Storskogens 

avfallsanläggning in Oskarshamn, Heljestorp avfallsanläggning in Vänersborg and 

Häringetorp avfallsanläggning in Växjö. 

 

The conclusions reached are that fires at landfill sites is something that today happens often in 

Sweden and these leads to the production of several substances that are harmful for the 

environment and people’s health.  

 

The level of the fire safety work differs among the three studied sites. However, the three sites 

do have in common that many of the implemented measures are direct consequences of 

previous fires. The reason fire safety work differ might be that there currently are no 

guidelines issued in the area by authorities.   

 

The sites internal feedback regarding fires mainly works well but there is a shortage due to the 

fact that this knowledge stays internally and no exchange of experiences with other sites is 

made.  

 

The authors have during the work with this report identified five basic points of the fire safety 

work at landfills. These points is prioritized to improve the level of fire safety. 

 

 Access to safe water 

 Appointment of a Fire Protection Officer / Coordinator 

 Establishment of a risk analysis 

 The establishment of an emergency response plan 

 Education and practice. 
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Sammanfattning 
Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS) är ett femårigt projekt som finansieras av 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna rapport är en delstudie inom ESS och 

behandlar frågeställningar inom delområdet deponiolyckor med fokus avseende brand.  

 

Arbetets mål är att redovisa vilka förutsättningar och förhållanden som är vanliga före, under 

samt efter bränder på deponier, att identifiera svaga länkar och förbättringspotentialer i det 

förebyggande brandskyddsarbetet, samt att lämna förslag till förbättringar inom området. 

 

För att kunna nå upp till målen har författarna genomfört litteraturstudier och tre fallstudier, i 

form av platsbesök och intervjuer, av deponianläggningar som har varit drabbade av brand. 

Vid urvalsprocessen av vilka anläggningar som skulle studeras ställdes två kriterier upp. 

Dessa var att branden inte var äldre än två år och att omfattningen varit betydande. Efter 

urvalsprocessen fastslogs att fallstudier skulle ske på Storskogens avfallsanläggning i 

Oskarshamn, Heljestorp avfallsanläggning i Vänersborg och Häringetorp avfallsanläggning i 

Växjö.  

 

De slutsatser som har dragits är att bränder på deponianläggningar är något som sker relativt 

ofta i Sverige idag och dessa leder till att en mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen bildas.  

 

Nivån på det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet med avseende på brand skiljer 

sig åt mellan de tre studerade anläggningarna. Vad dessa tre dock har gemensamt är att många 

av de åtgärder som genomförts är direkta konsekvenser av en föregående brand. Anledningen 

till att det förebyggande arbetet skiljer sig åt kan vara att det idag inte finns några utfärdade 

riktlinjer inom området från statligt eller kommunalt håll.  

 

Erfarenhetsåterföringen internt på anläggningarna fungerar överlag bra men det finns en brist 

då denna kunskap stannar på anläggningen och inget erfarenhetsutbyte med andra 

anläggningar genomförs.  

 

Författarna har under arbetets gång funnit fem grundläggande punkter vilka bör prioriteras i 

en deponianläggnings brandskyddsarbete för att uppnå en grundläggande nivå. 

 

 Tillgång till säkert vatten 

 Tillsättning av en brandskyddsansvarig/-samordnare  

 Upprättande av en riskanalys 

 Upprättande av en nödlägesplan 

 Utbildning och övning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna rapport är en del i ett FoU-projekt kallat ”Effekter av samhällets säkerhetsarbete” 

(ESS). ESS är ett femårigt projekt som finansieras av myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) där effekterna av samhällets åtgärder inom tre områden studeras. De tre 

områdena är: 

  

 Frekventa olyckor – fallolyckor och bostadsbränder 

 Naturolyckor på grund av ras, skred och klimatförändringar 

 Kemikalie- och deponiolyckor.  

 

Syftet med ESS är att identifiera och beskriva olika säkerhetsåtgärder med avseende på 

åtgärd, åtgärdens effekter, måluppfyllelse, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser. 

 

Den här rapporten behandlar frågeställningar inom delområdet deponiolyckor.  

1.2 Syfte och mål 
Arbetet inom delområde deponiolyckor skall tillsammans med andra undersökningar och 

åtgärder leda till att minska antalet bränder och andra olyckor på deponeringsanläggningar 

samt att effekterna av dessa minskar.  

 

Detta ska åstadkommas genom att redovisa förutsättningar, förhållanden och aktiviteter före, 

under och efter bränder i avfallsupplag, att identifiera svaga länkar och förbättringspotentialer 

i det förebyggande brandskyddsarbetet samt att lämna förslag till förbättringar inom detta 

område. 

 

För att utreda ovanstående ställdes en huvudfråga: 

 

 Hur kan antalet bränder på avfallsanläggningar samt effekterna av dessa minskas? 

 

Huvudfrågan delades sedan upp i ett antal delfrågor: 

 

 Vad är ett avfallsupplag? 

 Vilka lagar och regler styr det förebyggande arbetet, med avseende på brand, vid 

avfallsanläggningar? 

 Hur vanligt är det med bränder i avfallsupplag? 

 Vilka orsaker ligger bakom bränder i avfallsupplag? 

 Vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder gällande brand i upplag finns samt 

i vilken utsträckning tillämpas dem? 

 Hur påverkas miljön av bränder i avfallsupplag? 

 Finns det några svaga länkar i det förebyggande brandskyddsarbetet och vilka 

förbättringsområden kan hittas? 

 Hur ser erfarenhetsåterföringen efter en brand ut? 

 

1.3 Avgränsningar 
Det här examensarbetet omfattar endast bränder vid deponier. Avsikten har inte varit att göra 

en uttömmande genomgång av litteratur och lagstiftning. Arbetet har istället varit inriktat på 

att specialstudera tre olika deponibränder. 
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2 Metod 
Under den inledande fasen av arbetet sökte författarna efter relevant litteratur för att få en 

förståelse över hur en deponianläggning fungerar. Utöver denna inledande litteraturstudie 

gjordes ett besök på Sunderby avfallsanläggning i Luleå där två personer med mycket god 

inblick i organisationen tog emot och förklarade hur arbetet på anläggningen fungerade.  

 

Därefter togs ett frågeträd fram genom brainstorming samt dialog med handledarna Tomas 

Rihm och Anders Lagerkvist. Frågeträdet har stått som grund för den semistrukturerade 

intervjumall (se Bilaga 5 – Intervjumall) som användes vid de olika platsbesöken.  

 

Tre fallstudier skulle genomföras och undersökningar gjordes för att hitta lämpliga objekt. De 

kriterier som uppställdes var att branden inte fick vara äldre än två år, brandens omfattning 

skulle varit betydande och objekten skulle helst ligga relativt nära varandra geografiskt för att 

minska tid och kostnader för resor.  

 

Sökningar efter bränder gjordes över internet och en kontakt med MSB upprättades. Efter 

begäran lämnades information ut från MSB:s databas för insatsrapporter. För att ytterligare 

kunna sålla mellan de olika objekten kontaktades berörda räddningstjänster och anläggningar. 

Denna urvalsprocess mynnade sedan ut i att fallstudier skulle genomföras på  

 

 Heljestorp avfallsanläggning i Vänersborg  

 Storskogens avfallsanläggning i Oskarshamn 

 Häringetorp avfallsanläggning i Växjö.  

 

Innan objekten besöktes genomfördes en teststudie på Piteå räddningstjänst och Öjebyns 

avfallsanläggning där de utvalda intervjufrågorna användes. Detta gjordes för att kontrollera 

att de framtagna frågorna hade relevans. Efter dessa besök gjordes en sista finjustering av 

frågorna.  

 

I Oskarshamn, Vänersborg och Växjö genomfördes platsbesök på deponianläggningarna samt 

på de aktuella räddningstjänsterna. Intervjuer genomfördes med personal som varit 

närvarande vid bränderna.  

 

Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner ordagrant och de personer som intervjuades har 

sedan fått ta del av rapporten. Detta för att säkerställa att författarnas uppfattning stämde 

överrens med de intervjuade personernas syn på saken.  Här öppnades också möjligheter att 

lägga till ytterligare synpunkter från de intervjuades sida samt att eventuella feltolkningar 

korrigerades. 
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3 Avfalls- och deponianläggningar 
På avfallssidan har behovet av lagring av avfall ökat och förändrats kraftigt i och med att 

EU:s avfallsdirektiv infördes. I princip innebär direktivet att deponering av avfall inte längre 

är tillåtet och istället skall avfall återvinnas som råvaruresurs eller energi. För Sveriges del har 

direktivet medfört att det sedan 2002 är förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall. 

Förbudet utökades 2005 till att även omfatta allt organiskt avfall med vissa undantag till 

exempel aska från förbränning (Lönnermark, Persson, Blomqvist och Hogland, 2008). Av 

denna anledning har antalet deponier som tar emot avfall från kommunerna minskat från 300 

till 160 sedan 1994. Denna minskning kommer att fortsätta då avfallsmängderna till deponier 

minskar.  

 

Kravet på materialåtervinning har inneburit att deponering endast är en liten del av 

verksamheten på en modern deponeringsanläggning. Istället fokuseras huvuddelen av arbetet 

på att möjliggöra att avfallet till så hög grad som möjligt kan återvinnas eller behandlas med 

andra metoder än genom slutförvaring i en deponi. Några exempel på sådana verksamheter 

och metoder är: 

 

 Olika typer av sortering 

 Lagring av utsorterade fraktioner 

 Krossning och siktning av avfall 

 Mellanlagring och behandling av farligt avfall. 

 

Under de senaste tio åren har det byggts upp mellanlager och logistiska system för 

hanteringen av det avfall som skall förbrännas alternativt återvinnas. Då samma avfall inte får 

lagras under en längre tid så ska mellanlagren ur denna synvinkel endast vara temporära. 

Verkligheten är dock en annan beroende på hur verksamheternas kontinuerliga arbete 

fortskrider och hur dess möjligheter att ta emot avfall ser ut. Mellanlagren kan av denna 

anledning växa sig relativt stora periodvis och det är i dessa som bränder vanligen 

uppkommer. 

 

I rapporten kommer deponianläggningarna hädanefter att hänvisas till som 

avfallsanläggningar.  

3.1 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna gällande det förebyggande 

arbetet 
Det finns ett antal EU-direktiv som påverkar säkerhetsarbetet på en avfallsanläggning och 

dessa är idag implementerade i svensk lagstiftning. Författarna har även studerat Miljöbalken 

vilken också har betydelse för detta arbete. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är den lag 

som författarna främst tittat på eftersom denna är mest tillämpbar när det gäller arbete före, 

under och efter en brand. Författarna har även studerat Statens räddningsverks allmänna råd 

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Dessa förtydligar 

innebörden av 2 kap. 2 § LSO gällande den enskildes ansvar.  

 

Ett problem när det gäller LSO är skälighetsbegreppet. För att veta vad som är skäligt kan 

föreskrifter och allmänna råd studeras. I fallet med avfallsanläggningar finns inte några 

sådana. Skäligheten kan då bedömas utifrån rättspraxis, men inte heller här har författarna 

funnit några överklaganden som gått till rättslig instans gällande brandskyddsarbetet vid 

avfallsanläggningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver att detta 

beror på att brister i denna typ av verksamhet främst är kopplade till skydd av egendom och 
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miljö. I denna skrift nämns att det nästan bara är förelägganden som berör liv och hälsa som 

har överklagats. (Johansson, 2010) 

 

För utförligare beskrivning av ovan nämnda lagar och allmänna råd se  

Bilaga 1 – Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. 
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4 Brand på avfallsupplag 

4.1 Frekvens 
Två större undersökningar över frekvensen och omfattning avfallsbränder har gjorts som har 

fokuserat på ett specifikt årtal. 

 

Hedenstedt (2003) utförde en undersökning vilken sammanställde bränder i avfall vid 

förbränningsanläggningar. Studien baserades på telefonintervjuer och en enkät som skickades 

ut till 197 kommunala avfallsanläggningar. 49 av dessa anläggningar hade under 2002 

drabbats av en brand. Totalt uppgick antalet bränder till 69 stycken och uppskattningsvis 

brann omkring 7000 ton avfall. 
 

Tabell 1. Antal bränder på avfallsanläggningar 2002 (Hedenstedt, 2003) 

Antal bränder per anläggning 0  1  2  3  7  

Antal deponier 134 37 8 3 1 

 

Hedenstedt kartlade i studien även vilken tid på året som dessa avfallsbränder skedde. Året 

delades in i fyra perioder och resultatet av detta kan ses i tabellen nedan. 

 
Tabell 2. Bränder vid olika tider på året  

Period Jan-apr Maj-juni Juli-aug Sept-dec 

Antal bränder, 

deponier 

10 15 20 24 

 

Bergström och Björner (1992) genomförde en studie med avseende på bränder vid 

avfallsupplag under åren 1988/1989. Enligt deras undersökningar brann omkring 25000 ton 

avfall under dessa årtal. 

 

Räddningstjänsten har från 2005 med brand i soptipp/deponi i sin insatsrapportering. 

  
Tabell 3. Antal olyckor som inträffat på soptipp/deponi under 2005-2008 (ur MSB:s insatsdatabas) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Okänd 72 84 79 97 77 54 

Självantändning 52 52 62 48 42 25 

Eldning, annat + gräs 39 35 48 50 45 53 

Anlagd med uppsåt 21 24 42 49 50 29 

Återantändning 9 24 20 17 11 10 

Värmeöverföring, 

gnistbildning 

10 10 13 7 6 7 

Barns lek med eld 10 8 6 5 5 2 

Övriga 19 26 23 19 21 17 

Totalt antal 232 263 293 292 257 177 

 

4.2 Orsaker 
Vid all slags lagring av avfallsbränslen med en fukthalt som överstiger 20-25 procent uppstår 

en temperaturhöjning i upplaget genom självuppvärmning. Denna är ett resultat av att avfallet 

bryts ned på grund av olika processer som sker i lagringsvolymen inom olika 

temperaturintervall. Genom forskning och praktiska försök har följande gemensamma 

faktorer registrerats (Andersson och Nordström, 2000):  
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 Fysikaliska processer orsakar fuktvandring och kondensering på kallare ytor. 

Höjningen i temperatur uppstår även genom adsorption av fukt på torra ytor. Dessa 

processer dominerar vid temperaturer mellan 0 och 20 grader Celsius. 

 Biologiska processer syftar på mikroorganismers nedbrytning av avfallet och dessa 

processer är mest framträdande vid temperaturer mellan 20 och 60 grader Celsius, 

även om viss biologisk aktivitet kan förekomma upp till 80 grader Celsius. 

Mikroorganismerna kan vara både anaeroba och aeroba där den senare genererar den 

största värmeutvecklingen. 

 Kemiska processer dominerar vid temperaturer som överstiger 60 grader Celsius och 

är beroende av att de biologiska processerna har höjt avfallets temperatur till 40-50 

grader Celsius. När det gäller den kemiska nedbrytningen handlar det främst om 

pyrolys av organiskt material samt oxidation av cellulosa. Dessa processer kan 

generera temperaturer över 100 grader Celsius och stor risk för självantändning 

uppstår när förutsättningar för pyrolys skapas samtidigt som andra förutsättningar för 

självantändning. 

 

Faktorer som visat sig öka risken för självantändning och därför bör undvikas är: 

 

 Variationer gällande permeabilitet i upplaget. Erfarenheter från bränder i 

avfallsbränslelager har visat att branden ofta uppstått i gränsskiktet mellan hårdare 

packat avfall och mindre packat avfall där tillgången på syre är större. Temperaturen 

stiger i den luftade delen, men värmen påverkar även kompakterade delar och där 

leder detta till en ökad anaerob nedbrytning och bildning av brännbara gaser som 

strömmar ut i de luftade stråken där tillräcklig syretillgång kan finnas för att 

självantändning skall ske. 

 Löst upplagda lager. Här finns risk att sättningar uppstår genom yttre påverkan eller 

aerob nedbrytning. Detta kan leda till att aeroba och anaeroba zoner kommer i kontakt 

med varandra och situationer enligt föregående punkt kan uppstå. 

 Skrymmande fraktioner t.ex. lastpallar i ett övrigt väl kompakterat lager. 

 Bristfälligt kompakterade sidoytor. När det gäller kompakterade lager finns en stor 

risk att sidoytorna har en bristfällig kompaktering. Dessa ytor är också utsatta för 

vindpåverkan vilket tillför syre i randområdet där temperaturen kan vara hög. 

 Förekommer det metaller i kompakterade lager kan dessa fungera som katalysator för 

tändning om övriga förutsättningar som temperatur och syretillgång existerar. 

 Förekomst av organiskt lätt nedbrytbart material till såsom mat- och trädgårdsavfall. 

En hög fukthalt är en förutsättning för kraftig temperaturhöjning. 

 För höga stackhöjder. Vid kompakterade lager rekommenderas stackhöjder på max 3-

5 meter. Högre höjder leder till självkompaktering i lagret vilket ger upphov till en 

hårt kompakterad undre del och en lösare övre del och en följd av detta blir 

permeabilitetsskillnader. Värme från de anaeroba nedre delarna transporteras 

tillsammans med fukt uppåt i högen där tillgången på syre kan vara god. På grund av 

detta är självantändning vanligt i dessa lager. 

 

Hedenstedt (2003) gjorde år 2002 en enkätundersökning vid svenska deponianläggningar 

vilka tog emot mer än 50 ton avfall per år. Av totalt 197 anläggningar svarade 183 stycken, 

vilket ger en svarsfrekvens på 93 procent. Resultaten baseras endast på de svarande 

anläggningarna men eftersom svarsfrekvensen är relativt god samt att anläggningarna tycks 

representera svenska anläggningar i hög grad, anses resultaten vara väl grundade. Nedan 

följer i turordning, med den vanligaste först, de brandorsaker som registrerades i enkäten:  
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 Självantändning. 

 Okänd. 

 Glödande eller varmt material i avfallet. 

 Obehöriga personer inom området som med uppsåt anlägger en brand eller av misstag 

startar en brand på grund av rökning. 

 Gnistor från arbetsfordon uppkomna på grund av friktion. 

 Deponigas 

 

En orsak till självantändning, som inte tagits upp tidigare, och som Hedenstedt nämner är 

solljus som koncentreras i en punkt med hjälp av glasbitar och lokalt höjer temperaturen över 

antändningstemperaturen. 

4.3 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder 
För att förhindra att brand uppstår, underlätta bekämpning av brand samt minska skador på 

människor, egendom och miljö finns en rad åtgärder att tillämpa. Dessa kan ses i punktlistan 

nedan och de flesta är hämtade ur Deponihandboken (Avfall Sverige, 2006):  

 

 Stängsel för att hålla borta obehöriga från anläggningen. 

 Noggrann kontroll av inkommande avfall för att kunna upptäcka eventuellt glödande 

eller varmt avfall. 

 Kompaktering av avfallet, vilket minskar syretillförseln samt minskar risken för 

permeabilitetsskillnader. 

 Balning av avfallet. Först kompakteras avfallet och sedan förses det med en skyddande 

plastfilm. Detta medför att de biologiska processerna går långsammare, 

värmeförhöjningen blir obetydlig och risken för självantändning minskar betydligt. 

 Rondering av bevakningsföretag utanför ordinarie arbetstid. Detta dels för att kunna 

detektera en brand tidigt och dels för att hålla obehöriga borta från området. 

 Begränsad höjd och volym gällande avfallshögarna. Viktigt är också att anlägga 

brandgator emellan dessa. 

 Säkerställa att tillräckliga ler- och jordmassor, för eventuell kvävning av brand, finns 

lättillgängligt inom området. 

 Säkerställa tillgång på vatten vid en eventuell brand. Detta kan till exempel göras 

genom anläggning av en branddamm, installation av brandposter, införskaffande av 

utrustning såsom motorspruta, slangar, strålrör etcetera.  

 Regelbunden provning av samtlig brandsläckningsutrustning. 

 Utbildning av personal om hur brand kan uppstå samt hur detta kan förebyggas 

 Alla maskiner som arbetar med avfall bör vara utrustade med en handbrandsläckare. 

Maskinerna bör vid dagens slut parkeras på en från avfallet avskiljd plats. 

 Innan arbetsdagens slut utföra en okulärbesiktning på området. 

 Skriftliga rutiner i händelse av brand eftersom det då är svårt att tänka lika klart som 

vanligt. Dessa ska finnas anslagna eller lättillgängliga för personalen. 

  Genomföra brandriskanalyser. ”Att minska risk för brand på deponier – förslag till 

brandriskanalys, rapport D2007:5”, utgiven av Avfall Sverige beskriver ett 

tillvägagångssätt för brandriskanalys vilket kan vara ett bra hjälpmedel vid uppförande 

av en sådan. 

 Användning av IR-kamera vilken kan påvisa förhöjda temperaturer vid ytan av en 

avfallshög. Detta kan i ett tidigt skede ge en ledtråd på att temperaturen även är 

förhöjd djupare ner i avfallshögen. 
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4.4 Miljöpåverkan vid bränder i avfall 
Eftersom brännbart och organiskt avfall idag inte längre får deponeras (enligt 

Avfallsförordningen) har mängden avfall som lagras ökat kraftigt. I Sverige är dessutom 

behovet av energi säsongsbetonat och under sommarhalvåret tenderar mellanlagren att bli 

väldigt stora. Som nämnts tidigare är risken för brand i dessa upplag stor, vilket medför 

utsläpp av föroreningar till luften. 

 

Vad emissionerna vid en brand i avfallsupplag består av beror på vilken sammansättning samt 

mängd avfall som brinner. Industriavfall kan skilja sig mycket mellan olika avfallsupplag 

beroende på vilka industrier som finns i närheten. Hushållsavfall samt brännbart bygg- och 

rivningsavfall är oftast mer homogent (Statens Naturvårdsverk, 1994).  

 

Försök där hushållsavfall och fraktioner av brännbart industriavfall har eldats visar på 

tämligen små skillnader i sammansättning av den rökgas som uppstår (Statens 

Naturvårdsverk, 1994). 

 

Det finns ett flertal rapporter vilka behandlar utsläpp till luften vid brand i avfallsupplag. 

Nedan följer några korta summeringar av ett antal utvalda rapporter: 

 

Petterson, Boström och Antonsson (1996) studerade verkliga bränder på avfallsupplag och 

därefter kvantifierades emissionerna av PCDD/F-ämnen (polyklorerade dibenso-p-

dioxiner/dibensofuraner, vilka vanligen endast benämns som dioxiner). Intressant i rapporten 

var att emissionerna vid ytbränder var betydligt högre (värdena skiljde sig med en faktor 

mellan 10 och 100) än vid djupbränder.  

 

Bränder i avfallsupplag sker ofta under dåliga förbränningsförhållanden vilket leder till stora 

utsläpp av bland annat dioxiner. Bränder i avfall kan vara en av de största källorna till 

bildning av dioxiner (Statens naturvårdsverk, 1994).  

 

När det gäller dioxiner exponeras människan framförallt via feta animaliska livsmedel (t.ex. 

fisk mjölk, kött, modersmjölk). Cancer, försämrat immunförsvar samt reproduktions- och 

utvecklingsstörningar uppträder hos flera djurarter vid lång tids exponering för låga doser av 

TCDD. Detta ämne har även visat sig kunna utveckla tumörer vid djurstudier och 1997 

klassades ämnet som cancerframkallande för människor. Studier visar även att foster är 

särskilt känsliga och att detta kan ge utslag även i vuxen ålder. Diabetes, hjärt- och 

kärlsjukdomar misstänks ha ett samband med tidig exponering av dioxiner. Dioxiner antas 

även vara toxiska genom att de stör basala regleringssystem för cellers tillväxt, utveckling 

samt funktion (Karolinska institutet, 2012).  

 

Statens naturvårdsverk (1994) nämner i en rapport att brandröken från bränder i avfallsupplag 

innehåller stora mängder tjära. Denna är ett samlingsnamn för många olika organiska 

föreningar som till exemel, alkaner, karboxylsyror, aldehyder, fenoler samt aromatiska och 

polyaromatiska kolväten. I rökgaserna innehåller tjäran dessutom en del tungmetaller såsom 

kvicksilver, bly, kadmium, arsenik och antimon. Däremot verkar spridningen vara begränsad 

inom ett relativt litet område på grund av att tjäran bildar tunga droppar.  

 

Ett antal studier gjordes under 1990-talet där emissioner från avfallsbränder undersöktes. 

Mätningarna som gjordes var dels ”kontrollerade” containerbränder och dels fältmätningar 

vid verkliga bränder, där sensorers sattes upp i vindriktningen från branden. Brändernas 

betydelse analyserades ur ett LCA (life-cycle assessment)-sammanhang och de 
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miljöförstörande ämnen som bildas vid avfallsbränder kan ses i tabellen nedan (Sundqvist och 

Palm, 2010). 
Tabell 4. Bildning av miljöförstörande ämnen vid bränder i avfall 

 
Sundqvist och Palm (2010) gjorde en grov uppskattning utifrån data i Tabell 4 av hur stora 

emissionerna från brand i avfall kan vara. Detta gjordes under antagandet att ungefär 7000 ton 

avfall brinner okontrollerat varje år samt att dessa kan liknas vid simulerad brand i container 

eller ytbrand. Resultatet från denna uppskattning kan ses i Tabell 5. 

 

Nedanstående emissioner från avfallsbränder är enligt Sundqvist och Palm (2010) av 

betydelse vid en jämförelse med dioxinutsläppen från avfallsförbränningsanläggningar i 

Sverige vilka släpper ut 0,8 g/år. 
 
Tabell 5. Uppskattning av emmisioner från bränder i avfallslager 

 
 

Vad gäller spridning av föreningar till mark och vatten spelar släckningsmetoden en stor roll. 

Ett utsläpp av förorenat släckvatten kan få betydande konsekvenser för miljön. Hur allvarliga 

skadorna på miljön blir beror på följande fyra faktorer (Räddningsverket, 2001):  

 

 Källstyrkan 

 Släckvattnets toxicitet 

 Spridningsförutsättningarna i området 

 Känsligheten hos recipienten.  

 

Källstyrkan hos släckvattnet är beroende av hur stor mängd som släpps ut och med vilken 

hastighet detta sker. Spridning av släckvatten till omgivningen kan ske direkt via vattendrag 

men även via mindre åar och diken, dagvattenledningar, infiltration i mark till grundvatten, 

spilledningar samt kabelkulvertar.  

Hur toxiskt släckvattnet är för människa och miljö beror på dess sammansättning och 

innehåll. Dessa kan variera inom stora spann och ger släckvattnet dess egenskaper. 

 

Hur pass känslig recipienten är för föroreningar varierar mellan olika platser. Rent generellt 

kan man dock säga att områden som redan är utsläppsdrabbade är mindre känsliga för utsläpp 
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av släckvatten. Det kan även konstateras att områden med känsliga arter drabbas betydligt 

hårdare av förorenade utsläpp. 

 

Släckvatten innehåller alltid en mängd olika ämnen och efter att en analys av släckvattnet 

genomförts så kan det i många fall vara väldigt svårt att avgöra om ett ämne funnits där redan 

innan branden eller om det är en produkt utav denna.  De ämnen som uppstår under själva 

branden kallas artefakter och är produkter av exempelvis oxidationsprocesser eller kemiska 

reaktionsprocesser. Exakt vad som bildas är beroende av en rad olika faktorer, till exempel 

(Räddningsverket, 1998): 

 

 Brandens förlopp 

 Vald släckningsmetod 

 Temperatur 

 Syretillskott 

 Närvarande kemikalier och ämnen. 

 

Ibland, när det finns kännedom om vilka ämnen eller material som kommer att reagera med 

varandra vid branden, finns det möjlighet att förutsäga vilka artefakter som kommer att bildas. 

I många fall är detta dock okänt vilket gör det i princip omöjligt att bedöma vilka artefakter 

som faktiskt bildas. I Tabell 6 ges en liten lathund för vilka produkter som en brand kan 

generera (Räddningsverket, 1998). 

 
Tabell 6. Förbränning av olika avfallsmaterial och de förbränningsprodukter som genereras 
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5 Heljestorp avfallsanläggning 
Nedan redovisas resultatet från intervjuerna med personal från Heljestorp avfallsanläggning 

samt Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

5.1 Verksamhetsbeskrivning  
Heljestorp avfallsanläggning drivs av Ragn-Sells AB och är placerad cirka en mil utanför 

Vänersborg. Nedan följer en kort beskrivning av de olika verksamheter som förekommer på 

anläggningen: 

 

 Deponering av verksamhetsavfall 

 Sortering och rötning av hushållsavfall samt avfall från livsmedelsindustri 

 Behandling av grov-, bygg-, affärs- och industriavfall 

 Omlastning av kyl- och frysmöbler 

 Mellanlagring av återvinningsmaterial 

 Mellanlagring av brännbart verksamhetsavfall, för vidare transport till 

förbränningsanläggningar 

 Behandling av oljehaltigt vatten och slam 

 Hantering och mellanlager av farligt avfall 

 Omlastning av kadaver 

 Flisning av trä 

 Sönderdelning av däck 

 Återvinningscentral (öppen endast för företag) 

 mottagning, mellanlagring, deponering och behandling av förorenade jordar 

 Upparbetning av slam 

 Lakvattensanläggning, vilken kan ta omhand samt rena förorenat vatten. 

5.2 Brandsäkerhetsarbete 

5.2.1 Nödlägesberedskap 

I händelse av brand har Ragn-Sells Heljestorp upprättat en nödlägesberedskap för varje 

verksamhet inom anläggningen. Eftersom problem med bränder endast har förekommit vid 

behandlingsytorna är det endast denna nödlägesberedskap som behandlas i detta avsnitt. 

 

I nödlägesberedskapen står det att denna skall vara känd av samtliga inom personalen som 

stadigvarande arbetar inom Heljestorps avfallsanläggning. Även om personalen inte själv tror 

att man kommer att använda utrustning etc. skall de kunna visa räddningstjänsten platserna. 

 

Personal som upptäcker brand som kan skada eller påverka människa, egendom eller miljö 

ska omgående larma vågen. Vågpersonalen kontrollerar om den som larmat vågen har larmat 

112. Om detta inte skett klargörs om behov finns och vem som larmar. Vid larm skall 

personalen följa ”Checklista larm 112”, vilken ser ut som följande: 

 

 Ange vilken olycka/händelse som skett 

 Beskriv varifrån du ringer: Ragn-Sells, adress Heljestorp (intill Trestad Center) 

 Kontakttelefon 

 Ange tydligt ditt namn 

 Vid personskador: Antal skadade personer och skador eller tillstånd 

 Vid brand: Vad brinner, omfattning, är någon i fara 

 Vid utsläpp: Vad har släppts ut, fara för miljön 
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 Beskriv färdväg och möt utryckningsfordon. 

 

Vidare står det i nödlägesberedskapen att när räddningstjänsten är på plats har de hela 

ansvaret för de insatser som utförs. För att insatsen ska bli så effektiv som möjligt upprättas 

omgående ett samarbete mellan Ragn-Sells ledning och insatsledaren. Avdelningschefen har 

det övergripande ansvaret från Ragn-Sells sida för att detta samarbete upprättas. Denne har 

befogenheter att använda all Ragn-Sells personal samt av Ragn-Sells anlitade entreprenörer 

som finns på området. Avdelningschefen utser normalt en operativ sambandsman som är 

ständigt tillgänglig. 

 

I initialskedet, näst efter att rädda liv, handlar det om att skydda egendom och miljö. Maskiner 

som står i riskzonen ska flyttas till säker plats och alla maskinförare ska ha kunskap om vart 

nycklar till maskinerna förvaras. 

 

Så många maskiner som möjligt, utan att risk för skador uppstår, ska sära på de brännbara 

materialen så gott det går. Huvudregeln är att förarna skall arbeta i den i den riktning som 

röken drar mot. Skulle dessa känna obehag av röken skall de genast avbryta arbetet och 

kontakta Ragn-Sells operativa sambandsman. En möjlighet som finns är att låna luftpaket av 

räddningstjänsten. 

 

En brand drar alltid till sig uppmärksamhet och bara de som har en uppgift för Ragn-Sells får 

vistas på anläggningen. Dessa skall vara iförda Ragn-Sells varselkläder/varselväst. Övriga 

personer skall avvisas från området och detta ansvarar den operative sambandsmannen för. 

Personalen ska även vara uppmärksam på om det finns personer i eller närheten av området 

som kan ha något med brandens uppkomst att göra. 

 

Under brandförloppet utses en person som har till uppgift att kontrollera att släckvatten rinner 

till avsedd plats.  

 

Från Ragn-Sells synpunkt är det viktigt att korrekt information lämnas till media med flera, 

detta ansvarar avdelningschefen för. 

5.2.2 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder 

För att bekämpa och begränsa brand inom området finns följande utrustning att tillgå: 

 

 Motorspruta 

 Två brandposter kopplade till branddammen. Dessa trycksätts via motorsprutan 

 En brandpost kopplad till kommunalt vatten. Är dock problem med ojämnt tryck vid 

denna 

 Brandpostlådor innehållande brandposthuvud, fördelningsrör, smalslang, grovslang, 

samt strålrör 

 Branddamm med en kapacitet på 3000 kubikmeter 

 Samtliga maskiner är utrustade med en brandsläckare 

 Jord- och lermassor för kvävning av brandhärdar finns lättillgängligt. 

 

Utöver nödlägesberedskapen och den utrustning för att bekämpa brand som finns på området 

har Ragn-Sells vidtagit ett antal ytterligare åtgärder i förebyggande och skadebegränsande 

syfte:  
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 Stängsel och grindar, vilka är låsta efter ordinarie arbetstid, finns för att hindra att 

obehöriga med fordon tar sig in på området. Stängslet förhindrar dock inte att personer 

till fots tar sig in via skogspartier. 

 Brandskyddsronder utförs två gånger per år. Här kontrolleras att lagringskraven för de 

olika typerna av avfall följs (se nästa sida) och att samtlig utrustning i 

brandpostlådorna finns samt fungerar. 

 Ytorna på sorteringsplanen är hårdgjorda, vilket förhindrar förorenat vatten att ta sig 

ner i marken. 

 Lastmaskiner och förare för omdisponering av avfallshögar finns att tillgå med kort 

varsel dagtid. Utanför ordinarie arbetstid finns beredskapspersonal att tillgå. Dessa 

skall vara på plats inom en timme, men i praktiken kan de oftast vara på plats betydligt 

snabbare. 

 Ytor mellan avfallshögar skall hållas rena från brännbart material för att undvika 

brandspridning. 

 Vid de tidpunkter Ragn-Sells inte har personal på anläggningen, vilket är kvällar och 

nätter under helger, utför Securitas rondering tre gånger per kväll/natt. Detta möjliggör 

en tidigare upptäckt av eventuell brand. 

 Kompaktering av det mellanlagrade krossade verksamhetsavfallet. 

 Riskkällor som rökning, svetsning, utrustningar mm. som kan ge en antändning är 

kontrollerade genom instruktioner och förbud.  

 Vatten är framdraget till krossen för löst lagrat verksamhetsavfall. Om en brand 

uppstår i krossen kan en omgående släckinsats påbörjas av egen personal.  

 En gång per år håller brandskyddsansvarige en övning/information angående brand. 

Denna kan innebära övning i att få ut vatten till en speciell plats med allt vad det 

innebär; Start av motorspruta, lägga ut slang, montera på strålrör. Den kan också bestå 

av ett informationsmöte, t.ex. att nödlägesberedskapen gås igenom. 

 Personalen har en god allmän kunskap angående brandrisker och känner t.ex. till att 

köra med skopan i backen i hög fart kan leda till gnistbildning och i förlängningen en 

brand. 

 

Efter en större brand 2010 beställde Ragn-Sells Heljestorp AB en riskanalys vilken gjordes av 

Ragn-Sells Miljökonsult AB. I denna analys fastslogs specifika lagringskrav för olika typer av 

avfall och dessa kan ses nedan: 

 

Löst lagrat okrossat verksamhetsavfall 

 Högsta höjd får vara 5 meter 

 Ytan som varje hög lagras på får vara maximalt 500 kvadratmeter 

 Avståndet mellan högarna av okrossat verksamhetsavfall får vara minst 16 meter 

 Maximal mängd i varje hög får högst uppgå till 1000 ton 

 Maximalt fyra högar får lagras inom området vilket innebär maximalt 4000 ton. 

 

Komprimerat krossat verksamhetsavfall 

 Ny kompaktering för varje halvmeter skikttjocklek 

 Höjden på högen får vara maximalt vara 6 meter 

 Bredden på högen får vara högst 20 meter 

 Avståndet till annat brännbart material skall vara minst 4 meter 

 Temperaturmätning med spjut ska ske var tionde meter i längsled och 10 meter in i 

högen (i mitten). 
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Löst lagrat träavfall, impregnerat trä och ris 

 Högsta höjd får vara 5 meter 

 Ytan som varje hög lagras på får vara maximalt 500 kvadratmeter 

 Avståndet mellan högarna ska vara minst 16 meter 

 Avståndet till annat brännbart material ska vara minst 16 meter. 

 

Flisat träavfall inklusive ris och tryckimpregnerat  

 Höjden på högen får vara max 6 meter 

 Bredden på högen får vara högst 20 meter 

 Avståndet till annat brännbart material skall vara minst 4 meter 

 

Om andra mått än ovan önskas, skall detta beslutas av ansvarig produktionsenhetschef i 

samråd med brandskyddsansvarig. Ovanstående lagringskrav skall finnas ute i maskinerna 

som arbetar på behandlingsytorna. 

 

När det gäller kravet för det krossade, komprimerade verksamhetsavfallet har Ragn-Sells 

vidtagit ytterligare åtgärder och lagrar inte högre än fyra meter, trots att det i riskanalysen 

tagits fram en högsta höjd på sex meter. 

 

Vissa problem finns dock idag med att uppfylla samtliga krav på mängd, utbredning och höjd, 

men till nästa lagringssäsong kommer detta att förändras då lagringsplatsen flyttas till en 

större yta. Denna plats skall vara tömd på nuvarande material i april 2012 och efter det ska 

staket sättas upp innan ytan börjar användas som ny sorteringsplatta. 

5.2.3 Intern och extern kunskapsåterföring 

Inom Ragn-Sells anläggning Heljestorp sker kunskapsåterföring genom att personalen pratar 

med varandra och delar erfarenheter efter olika typer av tillbud eller olyckor. Detta är 

ingenting som sker planerat med några bestämda tidsintervall, men personalen anser att 

kunskapsåterföringen internt på anläggningen fungerar bra ändå. 

 

Ett konkret exempel på hur erfarenheter har tagits tillvara på Ragn-Sells är att efter dem två 

större bränderna (en brand 2010 samt branden 2011 vi har valt att studera) har 

nödlägesberedskapen gåtts igenom. Dels granskades nödlägesberedskapen med avseende på 

hur aktuell den var eller om den behövde uppdateras och dels informerades personalen om 

denna plan. Detta för att de ska känna till grovt vad som gäller vid ett nödläge men även var 

nödlägesberedskapen går att finna. Personalen på Ragn-Sells menar att det är ett helt annat 

fokus på anläggningen idag än vad det var innan bränderna 2010 samt 2011. 

 

När det gäller extern kunskapsåterföring är denna begränsad. En viss kontakt finns mellan 

Ragn-Sells Heljestorp AB och Ragn-Sells Högbytorp AB (båda anläggningarna har samma 

VD). Exempelvis kontaktades brandskyddsansvarig vid Högbytorp innan mellanlagringen vid 

Heljestorp startade upp. Brandskyddsansvarige vid Heljestorp var på besök vid anläggningen i 

Högbytorp och en dialog hölls angående förebyggande brandfrågor. Brandpostlådorna som 

finns vid Heljestorp är en förebyggande åtgärd till följd av denna dialog. Någon löpande 

kontakt angående brandskyddsfrågor mellan anläggningarna finns idag inte. 

Vid intervjuerna har det framkommit att ett samråd kan hållas efter en brand med deltagare 

från exempelvis Ragn-Sells, räddningstjänsten samt Länsstyrelsen. Detta kan ske efter en 

brand som frångår det normala och där någon av parterna ser ett utbyte i att diskutera 
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erfarenheter från branden med varandra och även ta upp eventuella förbättringsförslag för att 

detta inte ska ske igen eller hur händelsen hade kunnat hanteras på ett bättre sätt.  

 

När det gäller andra externa anläggningar sker inget utbyte av erfarenheter angående 

brandskyddsfrågor. Ragn-Sells Heljestorp är inte heller medlem i branschorganisationen 

Avfall Sverige.  

5.3 Brand i krossat samt komprimerat verksamhetsavfall 
Kvällen den 19 april 2011 bröt en brand ut på mellanlagringen på Heljestorps 

avfallsanläggning. Högen som brann bestod av krossat och komprimerat verksamhetsavfall. 

Brandorsaken tillskrivs okänd i insatsrapporten, men en trolig orsak som framkommit under 

intervjuerna är självantändning. För detaljerad beskrivning av händelseförloppet se Bilaga 2 – 

Händelseförlopp brand i avfallslager, Heljestorp avfallsanläggning 

5.3.1 Släckmetod 

Släckmetoden som användes under denna brand bestod av två moment. Det första bestod i att 

klä in högen i jord- och lermassor vilket gjordes med hjullastare och grävmaskiner. Under 

tiden assisterade räddningstjänsten och slog ner lågor för att underlätta maskinernas arbete. 

Denna fas tog ungefär fyra timmar och när den var klar kunde räddningstjänsten avsluta 

räddningsinsatsen och åka tillbaka till stationen. De lämnade dock kvar en del utrustning till 

exempel slangar, strålrör och en vattenkanon, vilket kunde användas av Ragn Sells personal 

vid bevakning och eftersläckning. 

 

Den andra fasen utfördes av Ragn Sells egen personal och startade med att en vall av jord- 

och lermassor byggdes runt den övertäckta avfallshögen. Området mellan avfallshögen och 

vallen vattenfylldes sedan och denna bassäng användes sedan för att släcka glödande och 

pyrande material. Grävmaskiner öppnade högen i en ände och skvalpade sedan runt avfallet i 

vattnet bakom sig tills det var helt släckt. Efterhand forslades det släckta avfallet iväg till en 

avskild plats på mellanlagringen. Författarna kommer i fortsättningen att kalla denna 

släckningsmetod för Heljestorpsmetoden. 

 

Valet av släckmetod gjordes efter en dialog mellan räddningstjänsten och Ragn Sells, vilka 

föreslog den aktuella släckmetoden då de använt sig av den förut samt att den har fungerat 

väl. Den kanske viktigaste aspekten vilken påverkade valet var att begränsa mängden 

släckvatten och i förlängningen påverkan på miljön. Detta dels med tanke på de föroreningar 

släckvatten kan ta upp och dels med tanke på emissioner till luft, vilka blir större vid mer 

ofullständig förbränning. Resurser och kostnader för räddningstjänsten var en annan fråga 

som spelade roll när val av släckmetod diskuterades. Denna brand hade vid traditionell 

vattenbegjutning och lämpning med maskiner krävt ett flertal brandmän på plats åtminstone 

hela natten.  

5.3.2 Släckvatten 

Mängden släckvatten som togs från branddammen uppskattas till ungefär 80 kubikmeter. Till 

detta tillkommer vatten från mellan två och tre tankbilar, vilket uppskattas till cirka 20 kubik. 

Totalt användes alltså uppskattningsvis 100 kubikmeter vatten. Allt vatten som användes 

under insatsen, förutom det som avdunstade vid släckning, rann tillbaka till anläggningens 

lakvattensystem. 

5.3.3 Erfarenheter från branden 

Några dagar innan branden startade hade personalen på Ragn-Sells uppmärksammat att det 

rök lite ur avfallshögen samt att de anade en lätt brandrök. De tog då beslutet att avgränsa den 
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delen av högen det pyrde ur genom att göra en gång rakt igenom avfallshögen. Detta gjordes 

med hjälp av grävmaskiner och syftet var att inte hela högen skulle börja brinna ifall det som 

pyrde skulle blossa upp till en riktig brand. Efter detta var det lugnt i avfallshögen i några 

dagar ända fram till den ovan nämnda branden tog fart.  

 

Åtgärden att avgränsa högen ledde förmodligen till att permeabiliteten i högen förändrades, 

aeroba och anaeroba zoner kom i kontakt med varandra och avfallet fick dessutom en god 

tillgång till syre. Troligtvis har detta underlättat för avfallshögen att självantända och när 

branden bröt ut förelåg goda förutsättningar för en kraftig effektutveckling på grund av en så 

kallad skorstenseffekt.  

 

Efter branden har räddningstjänsten informerat Ragn-Sells om att detta inte är en bra metod 

vilken kan underlätta självantändning och bidra till ett häftigt brandförlopp. Ragn-Sells 

informerades också om att själv ta reda på en hel del fakta om detta för att kunskapen ska 

införlivas i deras organisation.  

 

Räddningstjänsten låg också på Ragn-Sells att införskaffa en egen motorspruta till 

anläggningen. Vid brandtillfället hade anläggningen ingen utan det var räddningstjänsten 

tvungen att ta med från stationen. Kravet redovisades med hjälp av LSO, 2 kap 2 § att den 

enskilda skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand. Här gör 

räddningstjänsten tolkningen att någon form av släckvatten ska finnas tillgängligt och på 

anläggningen fanns endast en kommunal brandpost, vilken gav under 60 liter per minut. Som 

det var innan var räddningstjänsten tvungna att lägga ut enormt långa slangsystem för att 

sedan koppla dessa till deras motorsprutor. Under tiden detta byggdes upp var de tvungna att 

köra med tankbilar vilkas kapacitet är begränsad när det gäller bränder av detta slag.  

 

En tid innan branden bröt ut hade personal på Ragn-Sells uppmärksammat att en viss 

leverantör lämnade färdigkrossat verksamhetsavfall på anläggningen, vilket innehöll en hög 

halt av organiskt material. Detta kan ha varit en bidragande orsak till att avfallshögen antände 

och efter branden lagras detta avfall på en väl avskiljd plats. Dessutom har Ragn-Sells bestämt 

att lagringshöjden inte får överstiga 1,5 meter. Orsaken till detta är att det ska vara 

lätthanterligt ifall en brand skulle bryta ut.  

5.3.4 Utvärdering 

Inget gemensamt samråd mellan Ragn-Sells, räddningstjänsten och Länsstyrelsen har hållits 

efter branden i april 2011. Anledningen till detta var att branden ansågs som en standardbrand 

samt att släckningsarbetet fungerade väl på grund av ett gott samarbete mellan 

räddningstjänsten och Ragn-Sells egen personal.  
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6 Storskogens avfallsanläggning 
Nedan redovisas resultatet från intervjuerna med personal från Storskogens avfallsanläggning 

samt Räddningstjänsten Oskarshamn 

6.1 Verksamhetsbeskrivning 
Avfallsanläggningen Storskogen är belägen drygt fem kilometer utanför Oskarshamn. 

Tillsynsmyndighet för anläggningen är Miljö och Hälsa vid samhällsbyggnadsavdelningen i 

Oskarshamn kommun. Nedan följer en kort beskrivning av de verksamheter som förekommer 

inne på området: 

 

 Mottagning, sortering och behandling av avfall från i huvudsak Oskarshamns kommun 

 Deponering på särskilt iordningställda ytor för grovavfall, bygg- och rivningsavfall 

och vissa industriavfall  

 Behandling av oljeskadade massor genom oljeavskiljning och kompostering 

 Mottagning och mellanlagring av farligt avfall från hushållen 

 Kompostering av matavfall från ett försöksområde i Oskarshamn.  

 

System finns för avskärmning och insamling av lakvatten i diken som är separerade från det 

omgivande ytvattnet. Insamlat lakvatten leds vidare in i ett dammsystem för omhändertagande 

och behandling. Dammsystemet består av tre stycken dammar med en total lagringsvolym på 

cirka 32 500 kubikmeter.  

6.2 Brandsäkerhetsarbete 
Brandsäkerhetsarbetet är något eftersatt på anläggningen men ansvarig för anläggningen 

arbetar med att ta fram rutiner för både det förebyggande arbetet och vid nödlägen.  

 

I nuläget finns det inget nedskrivet för brandsäkerhetsarbetet. Den person som intervjuades 

ansåg dock att det var viktigt att det skulle finnas rutiner om det uppstår en brand. Han 

informerade även att det fanns rutiner på anläggningen inom vissa brandfrågor men att dessa 

enbart var muntliga. 

6.2.1 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder 

För att bekämpa och begränsa brand inom området finns följande utrustning att tillgå: 

 Brandsläckare finns i alla garage, byggnader, återvinningscentraler och lastmaskiner 

 Lakvattendammar med internt kretslopp, vilka kan användas som branddammar 

Anläggningen har dock ingen egen motorspruta eller liknande utan är beroende av 

räddningstjänsten för att kunna använda vatten från lakvattendammarna 

 En brandpost finns vid lakvattendammarna och personalen har möjlighet att dra slang 

från denna. Personalen har dock upplevt problem med trycket från denna brandpost. 

 

Utöver den utrustning för att bekämpa brand som finns på området har Storskogen vidtagit ett 

antal ytterligare åtgärder i förebyggande och skadebegränsande syfte (dessa åtgärder har bara 

gått ut muntligt till personalen och finns ej nedskrivna): 

 

 När det gäller brännbart avfall finns en maximal mängd som får ligga på lager och 

denna är 800 kubikmeter 

 I det fall begränsningen på 800 kubikmeter lagrat brännbart avfall inte kan hållas tar 

anläggningen hjälp av en entreprenör utifrån som hjälper till att köra undan avfallet 

 Vid sorteringen finns rutinen att kolla om det finns miljöfarligt avfall eller elektronik i 

avfallet. Här kollas avfallet extra noga om det är känt att materialet kommer från en 
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brand. Om så är fallet särskiljs detta från övrigt material och vattenbegjuts innan det 

lagras. 

 Innan personalen går hem för dagen skall alla maskiner och övrig utrustning flyttas till 

utmärkta områden. Dessa platser är avskiljda från avfallshögarna. 

 Securitas ronderar på anläggningen en gång per natt 

 Området är inhägnat av ett elstängsel och ett larm går till Securitas så fort någon 

vidrör stängslet 

6.2.2 Intern och extern kunskapsåterföring 

Inom anläggningen sker en viss kunskapsåterföring. Exempel på detta är att de efter den av 

författarna studerade branden har ett antal förebyggande och skadebegränsande åtgärder 

vidtagits. För mer information om dessa se under rubriken Erfarenheter från branden. 

 

När det gäller extern erfarenhetsåterföring finns en ansats till detta. Anläggningens 

avfallsingenjörer har träffar i länet där arbetet på avfallsanläggningar diskuteras och i viss 

mån tas bränder upp. Detta har dock inte lett till att några konkreta åtgärder vidtagits på 

anläggningen. 

6.3 Brand i grovsopor och verksamhetsavfall 
På kvällen den 14 april 2010 uppstod en brand i mellanlagringen på avfallsanläggningen 

Storskogen. Totalt fanns det omkring 1000 kubikmeter avfall bestående av grovsopor från 

hushåll och osorterat verksamhetsavfall på den sorteringsplatta där branden uppstod. 

Brandorsaken tillskrivs självantändning i räddningstjänstens insatsrapport. För mer detaljerad 

information om händelseförloppet se Bilaga 3 – Händelseförlopp brand i avfallslager, 

Storskogens avfallsanläggning. 

6.3.1 Släckmetod 

Släckinsatsen bestod initialt enbart av vattenbegjutning med hjälp av strålrör och 

vattenkanoner. Ett försök gjordes även med skum men den strategin övergavs ganska snabbt. 

Denna period av insatsen var ganska ineffektiv och pågick i ungefär en timme.  

 

Drygt en timme in i insatsen kom anläggningens personal ut till Storskogen och bemannade 

grävmaskiner och lastare. Med hjälp av dessa maskiner lämpades avfallet allteftersom ut på 

öppna ytor där räddningstjänsten sedan begöt massorna med vatten. Efter att 

vattenbegjutningen var klar forslades avfallet sedan bort till ett annat område på 

anläggningen.  

 

Valet att avsluta släckningsförsöken med skum grundades på att den inte skulle vara 

kostnadseffektiv samt dess negativa inverkan på miljön. 

6.3.2 Släckvatten 

Totalt uppskattas mängden släckvatten från branddammen till 350 kubikmeter. Även en 

mindre mängd vatten som räddningstjänsten hade med sig användes. Allt vatten som 

användes vid insatsen, förutom det som avdunstade vid släckningen, rann tillbaka till 

anläggningens interna lakvattensystem.  

 

Under eftermiddagen den 15 april togs prover på lakvattnet. Detta gjordes för att bedöma 

kvalitén på det vatten som rann av från branden. Jämfört med tidigare utförda prover på 

lakvattnet innehöll brandvattnet förhöjda halter av tungmetaller, BOD och TOC.  
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Då det togs ytterligare prover under maj månad bedömdes halterna återigen vara inom de 

normala intervallen. 

 

Vidare kan nämnas att eftersom branden skedde på sorteringsplattan så togs referensprov på 

det vatten som rinner av därifrån. Detta gjordes för att fastslå att inte majoriteten av 

föroreningarna hade sitt ursprung från själva plattan. Dessa provresultat visar inte på några 

utstickande värden. 

6.3.3 Utvärdering 

Tekniska verken har gjort en utvärdering av branden. I denna har åsikter och synpunkter 

inhämtats från renhållningens personal. Ingen återkoppling med räddningstjänsten har efteråt.   

6.3.4 Erfarenheter från branden 

Den stora mängden avfall bidrog till att branden blev så pass omfattande. Anledningen till att 

avfallshögarna hade växt till dessa dimensioner var att det vid det aktuella tillfället hade varit 

problem med chaufförerna som skulle transportera undan avfallet för förbränning i Linköping. 

Problemen bestod av sjukdomar både hos den egna personalen och hos den entreprenör som 

brukade köra extra. Dessutom hade det varit tekniska problem med anläggningens bil som 

hade varit inne på en verkstad i fjorton dagar.  

 

Idag finns det en större medvetenhet om de problem som kan uppstå med mycket på lager och 

det har lagts större vikt på att få undan material som lagras tillfälligt. Då möjligheter finns att 

göra extra körningar till Norrköping görs detta vid behov för att hålla nere mängderna. En 

entreprenör hjälper även till att köra extra lass om dennes returkörningar annars skulle gått 

tomma.  

 

När lass med osorterade grovsopor kommer in försöker anläggningen idag att hålla dessa 

laster skilda från varandra fram till sorteringen. Vidare försöker personalen dra ut avfallet i 

strängar istället för att skrapa ihop detta till högar. Detta görs för att enklare kunna överblicka 

vad som kommit in och för att kunna upptäcka om det finns miljö- eller brandfarligt avfall. 

Ytterligare en fördel med detta är att det blir enklare åtkomst vid en eventuell brand. 

 

Personalen har fått muntliga direktiv om att innan de går hem skall ställa undan 

förvaringscontainrar och maskiner så att de inte står i anslutning till avfallshögarna.  

 

Den lärdom anläggningen tar med sig angående brandbekämpningen är att det är viktigt att 

kvickt separera brinnande avfall från högen som brinner för att vattenbegjuta detta på annan 

yta samt att lakvattendammarna kan användas som branddammar. 
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7 Häringetorp avfallsanläggning 
Nedan redovisas resultatet från intervjuerna med personal från Häringetorp avfallsanläggning 

samt Värends Räddningstjänst. 

7.1 Verksamhetsbeskrivning 
Häringetorp avfallsanläggning är belägen ungefär tio kilometer sydväst om Växjö och bedrivs 

av Växjö kommun.  

 

Vid sidan av deponi finns det vid anläggningen en rad övriga verksamheter. Dessa består i 

huvudsak av: 

 

 Omlastning av hushållsavfall 

 Sortering av avfall 

 Mellanlagring av träavfall och övrigt brännbart avfall 

 Mellanlagring av farligt avfall från hushåll.  

 Oljeskadad jord som tas emot för behandling.  

 

Det finns även en återvinningscentral inne på området där privatpersoner och företag kan 

lämna utsorterat avfall. 

 

Lakvatten från deponin och från ytor där avfall hanteras, samlas upp och leds till en lokal 

reningsanläggning. 

7.2 Brandsäkerhetsarbete 

7.2.1 Nödlägesberedskap 

Vid en brand på anläggningen finns det inga nedskrivna rutiner som skall följas. Personalen 

har däremot fått muntliga anvisningar om att ringa räddningstjänsten så fort en brand 

upptäcks. 

7.2.2 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder  

För att bekämpa och begränsa brand inom området finns följande utrustning att tillgå: 

 

 Brandsläckare finns i samtliga lastmaskiner. 

 Sommartid finns vattenspridare uppställda, vilka bevattnar avfallet under den tid 

anläggningen inte är bemannad. Dessa är kopplade till lakvattenhanteringen. Detta är 

dock inte tänkt att använda vid brandbekämpning (utan enbart i förebyggande syfte) 

och det är oklart vilken kapacitet i liter/minut detta kan ge. 

 Jord- och grusmassor används i den dagliga verksamheten och dessa kan även 

användas för kvävning av bränder. 

 

Utöver den utrustning för att bekämpa brand som finns på området har Heljestorp vidtagit ett 

antal ytterligare åtgärder i förebyggande och skadebegränsande syfte (dessa åtgärder har bara 

gått ut muntligt till personalen och finns ej nedskrivna): 

 

 Inkommande avfall sorteras på en hårdgjord yta, vilket förhindrar förorenat vatten att 

ta sig ner i marken. Vattnet samlas upp i en ledning och leds sedan till en intern 

lakvattenlanläggning. 

 Sorteringsplattan är avgränsad åt tre håll med hjälp av betongmurar 
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 När specifika fraktioner (ex. brännbart avfall, metallskrot, trä) sorterats ut läggs 

avfallet i containrar, vilka forslas bort kontinuerligt från anläggningen. Målsättningen 

är att det inkommande avfallet skall sorteras samma dag. Mindre mängder kan sorteras 

dagen efter om inte att är möjligt. 

 Vid deponin kompakteras och täcks avfallet så snart som möjligt, vilket minskar 

storleken på öppna avfallsytor. 

 Efter dagens slut skall sorteringsplattan i största mån vara fri från brännbart material. 

 

7.2.3 Intern och extern kunskapsåterföring 

På Häringetorp avfallsanläggning har författarna noterat en viss kunskapsåterföring. Några 

exempel på förebyggande och skadebegränsande åtgärder som uppkommit genom att 

erfarenheter tas till vara kan ses under rubriken Erfarenheter från branden. 

 

När det gäller extern erfarenhetsåterföring är detta inte något som tillämpas på denna 

anläggning.  

7.3 Brand i hushålls- och verksamhetsavfall 
Vid 15-tiden den 29 april 2011 startade en brand på sorteringsplattan vid Häringetorps 

avfallsanläggning. Branden hade uppstått i en hög bestående av utsorterat hushålls- och 

verksamhetsavfall. Dessa innehöll stora mängder plast i olika sammansättningar men även trä 

och papper fanns i materialet som brann. Brandorsaken har i räddningstjänstens insatsrapport 

tillskrivits som självantändning. För en detaljerad beskrivning av händelseförloppet se Bilaga 

4 – Händelseförlopp brand i avfallslager, Häringetorp avfallsanläggning. 

7.3.1 Släckmetod 

Vid denna brand valde räddningstjänsten att inte påbörja något släckningsarbete på grund av 

att det inte ansågs handla om räddningstjänst. Detta besluts tog styrkeledaren i samråd med en 

brandingenjör och kommunens miljöinspektörer.  

7.3.2 Släckvatten 

Eftersom branden inte ansågs som räddningstjänst användes heller inget släckvatten. 

7.3.3 Utvärdering 

En utvärdering av branden gjordes där företrädare för räddningstjänsten, kommunen och 

anläggningen deltog. 

 

Räddningstjänstens beslut att inte släcka branden grundades på att det inte fanns någon risk 

för att branden skulle spridas och för att man trodde att det skulle vara bättre för miljön. Det 

diskuterades även huruvida en insats skulle falla inom ramen för räddningstjänst. Det 

beslutades att så inte var fallet. 

 

Det fanns ingen risk för skador på omgivningen eftersom varken skog eller Härensås, den 

närmaste bebyggelsegruppen, låg i närheten av branden. Härensås låg inte heller i 

vindriktningen så röken drev inte mot samhället. 

 

Räddningstjänsten och miljöinspektören gjorde bedömningen att det interna lakvattensystemet 

inte hade klarat av att ta tillvara på de mängder släckvatten som hade blivit aktuella vid en 

eventuell räddningsinsats och detta hade då hamnat i naturen. Även det faktum att branden var 

intensiv med en hög förbränningsgrad vägde in i beslutet. Detta  leder till att emissionerna till 

luft blir mindre på grund av mer fullständig förbränning.  
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Anläggningen var av motsatt uppfattning och ville att en räddningsinsats skulle sättas in och 

att branden skulle släckas. De ansåg att trots att risken för brandspridning var obefintlig så 

skulle den orsaka obehag för personalen som jobbade vid anläggningen eftersom den skulle 

fortgå under en lång tid. 

 

De var även av den åsikten att även om brandröken inte orsakade skada för de boende så 

skulle den kunna upplevas som obehaglig. Vidare ansåg representanterna för Häringetorp att 

det var dålig goodwill för anläggningen att låta det brinna i flera dagar då det skulle kunna 

uppfattas som att ingen hänsyn togs till de kringboende. 

7.3.4 Erfarenheter från branden 

Efter branden föreslogs att en brandvattenledning skulle dras upp till sorteringsplattan. Detta 

har gjorts men en alternativ lösning med vattenspridare har använts. Detta innebär att under 

kvällar och helger bevattnas avfallsmassorna och deponin.  

 

Efter branden har det tryckts hårdare på att sorteringsplattan skall vara fri från avfall då dagen 

är slut. Detta är ett mål som eftersträvas men beroende på säsong och tredjepart kan det vara 

svårt att uppnå alla gånger.  

 

Det bestämdes att reservcontainrar alltid skall finnas till hand för att lösa eventuella 

leveransstörningar. 
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8 Jämförelse mellan de studerade avfallsanläggningarna 
Nedan har författarna gjort jämförelser mellan de studerade avfallsanläggningarna. Dessa 

jämförelser rör de skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärderna, brandförloppet och 

tillhörande räddningsinsats samt vilka erfarenheter de olika anläggningarna erhållit efter 

respektive brand. 

8.1 Förebyggande och skadebegränsande åtgärder 
För att kunna jämföra de förebyggande och skadebegränsande åtgärder som har vidtagits vid 

de olika anläggningarna sammanställdes en tabell vilken kan ses nedan. 

 Heljestorp 

avfallsanläggning 

Storskogens 

avfallsanläggning 

Häringetorp 

avfallsanläggning 

Nödlägesplan Ja - - 

Lakvattendamm/branddamm Ja Ja Ja 

Motorspruta Ja - - 

Brandpost/er Ja Ja (men har varit 

problem med 

trycket i denna) 

- 

Brandsläckare Ja (i samtliga 

maskiner) 

Ja (i samtliga 

maskiner) 

Ja (i samtliga 

maskiner) 

Övrig 

brandsläckningsutrustning, 

t.ex slangar, strålrör. 

Ja - - 

Hårdgjorda ytor  Ja Ja  Ja 

Massor för kvävning av 

bränder 

Ja Ja Ja 

Säkerhetsföretag som 

ronderar på området utanför 

ordninarie arbetstid 

Ja Ja - 

Utbildning/övning gällande 

brand 

Ja (en gång per år) - - 

Brandskyddsronder Ja (2 gånger per år) - - 

Hålla ytor mellan 

avfallshögar rena från 

brännbart material 

Ja - Ja 

 

I tabellen kan ses att de förebyggande och skadebegränsande åtgärderna skiljer sig relativt 

mycket åt mellan de olika anläggningarna. Gemensamt för alla tre anläggningarna är att de 

har lakvattendammar vilket kan ge en god tillgång till vatten vid en eventuell brand. Noterbart 

är att endast Heljestorp avfallsanläggning äger en egen motorspruta. För att säkerställa en god 

vattentillgång vid de andra två anläggningarna måste räddningstjänsten ta med sig egna 

motorsprutor. Samtliga anläggningar har hårdgjorda ytor, vilket gör att eventuellt släckvatten 

inte tränger ned i backen utan rinner till anläggningens lakvattensystem. Ytterligare ett 

gemensamt drag är att maskinerna på samtliga anläggningar är utrustade med brandsläckare. 
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8.2 Brand i avfallsupplag 
I tabellen nedan har en sammanställning över faktorer kopplade till själva brandförloppet och 

räddningsinsatsen vid respektive anläggning. 

 Heljestorp 

avfallsanläggning 

Storskogens 

avfallsanläggning 

Häringetorp 

avfallsanläggning 

Tidpunkt (på året) för 

branden 

19 april 14 april 29 april 

Typ av avfall som 

brunnit 

Krossat och 

komprimerat 

verksamhetsavfall 

Grovsopor och 

verksamhetsavfall 

Hushålls- och 

verksamhetsavfall 

Brandorsak enligt 

insatsrapport 

Okänd (Under 

intervjuerna har det 

framkommit att 

självantändning är en 

trolig orsak) 

Okänd Självantändning 

Släckmetod Heljestorpsmetoden 

(Kvävning med 

jordmassor för att 

sedan lämpa ut 

avfallet med 

lastmaskiner i en 

sorts bassäng) 

Lastmaskiner 

lämpade ut avfallet 

på öppna ytor där det 

vattenbegöts av 

räddningstjänsten 

Ingen (man lät det 

brinna) 

Uppskattad mängd 

släckvatten 

100 kubikmeter 350 kubikmeter 0 kubikmeter 

 

Gemensamt för alla tre bränderna är att dessa inträffade under april månad. Vidare var 

fraktionen verksamhetsavfall inblandat i samtliga bränder. När det gäller släckmetod skiljde 

sig dessa åt i samtliga fall och i ett fall beslutades att ingen släckinsats skulle göras (på grund 

av att det ej ansågs som räddningstjänst enligt 2 kap. 2 § LSO). När det gäller släckvatten är 

det noterbart att i de två fallen där branden släcktes behövdes stora mängder vatten (mellan 

100 och 350 kubikmeter). Vid den branden som ej släcktes gjorde räddningsledaren 

tillsammans med en brandingenjör en uppskattning att vattentillgången som skulle behövts 

hade kunnat vara upp emot 1500-1700 liter per minut. 

  



25 

 

8.3 Erfarenheter från bränderna 
Samtliga studerade bränder har lett till att förebyggande och skadebegränsande åtgärder, med 

avseende på brand, har vidtagits av anläggningarna. Vilka dessa är kan ses i tabellen nedan. 

 

 

Heljestorp avfallsanläggning Storskogens 

avfallsanläggning 

Häringetorp 

avfallsanläggning 

Inte gräva av avfallshögen på 

mitten (vilket gjorde att gas 

frigjordes samt att det blev 

en skorstenseffekt, vilket 

ledde till ett häftigt 

brandförlopp). 

Större vikt läggs på att köra 

undan avfall allteftersom det 

inkommer. I det fall de själva 

inte har resurser kallas en 

entreprenör in som hjälper 

till att köra iväg avfallet. 

Sorteringsplattan skall vara 

fri från avfall vid dagens 

slut. 

Anläggningen införskaffade 

en motorspruta på grund av 

att den kommunala 

brandposten gav för lite 

vatten. 

Avfallet läggs ut i strängar 

istället för högar. Detta gör 

att avfallet blir lättare att 

överblicka samt att 

åtkomsten blir bättre vid en 

eventuell brand. 

Reservcontainrar skall finnas 

på plats för att lösa 

eventuella störningar i 

bortforslandet av avfall. 

Avfall med hög organisk halt 

från en specifik leverantör 

lagras nu avskiljt från annat 

avfall. 

Personalen har fått muntliga 

direktiv om att ställa undan 

containrar och lastmaskiner 

så att de ej står i anslutning 

till avfallshögar. 

Avfallsmassorna bevattnas 

med hjälp av vattenspridare 

under kvällar och helger.  

 

Som tidigare nämnts sker erfarenhetsåterföring inom respektive anläggning men när det gäller 

extern erfarenhetsåterföring är denna begränsad. Heljestorp avfallsanläggning har vid ett 

tillfälle tagit kontakt med en annan avfallsanläggning gällande brandskyddsarbetet. Vid 

Storskogens avfallsanläggning finns en viss ansats till extern erfarenhetsåterföring men 

utfallet av denna har ej lett till några vidtagna åtgärder när det gäller det förebyggande 

brandskyddsarbetet. På Häringetorp avfallsanläggning sker ingen extern erfarenhetsåterföring. 
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9 Diskussion och slutsats  
I denna del av rapporten diskuterar författarna de slutsatser som dragits under arbetets gång 

utifrån de frågor som gavs under avsnittet syfte och mål. Vidare ger författarna ett allmänt 

åtgärdsförslag för vad vi tycker är en rimlig miniminivå gällande brandskyddsarbetet på en 

avfallsanläggning. Författarna ger även specifika åtgärdsförslag, med avseende på 

brandskyddsarbetet, för respektive anläggning som studerats. Avslutningsvis diskuteras 

förslag på vidare studier samt vilka felkällor som eventuellt kan påverka resultatet i denna 

rapport. 

 

 Hur vanligt är det med bränder i avfallsupplag? 

 

Bränder i avfallsupplag är något som sker relativt ofta i Sverige idag (i genomsnitt ca 250 

bränder/år åren 2005-2010) och lär fortsätta eftersom allt mer avfall mellanlagras. Detta tyder 

på en ökad frekvens av bränder eftersom det idag drivs mindre än 100 avfallsanläggningar 

medan det för cirka 20 år sedan drevs omkring 300. Intressant här är att ett nytt problem växt 

fram på grund av ny lagstiftning som i allt större utsträckning förbjuder deponering av avfall 

för att istället mellanlagra avfallet, i syfte att vara miljövänligare och spara energi.  

 

 Vilka orsaker ligger bakom bränder i avfallsupplag? 

 
Enligt de litteraturstudier och fallstudier som gjorts kan det konstateras att bränder oftast sker 

i mellanlagrat avfall. Gällande fallstudierna skedde samtliga bränder i mellanlagrat 

verksamhetsavfall vilket utifrån denna studie kan anses som en riskfraktion. Brandorsaken är i 

många fall okänd, men den mest kända orsaken till dessa bränder har tillskrivits 

självantändning. Detta kan bero på den självuppvärmning på grund av fysikaliska, biologiska 

samt kemiska processer som sker i all slags avfallsbränslen med en fukthalt överstigande 20-

25 %, vilket ökar risken för självantändning när avfall lagras över tid. Samtliga studerade 

bränder skedde i april månad, men enligt den statistik författarna tittat på är det vanligast att 

det brinner på avfallsupplag mellan juli och december. Vi anser därför att det har med 

slumpen att göra att de tre studerade bränderna skedde så pass tidigt på året. 

 

 Vilka förebyggande och skadebegränsande åtgärder gällande brand i upplag finns 

samt i vilken utsträckning tillämpas dem? 

 

Avfall Sverige har gett ut en vägledning för personal som jobbar vid avfallsanläggningar 

(Deponihandboken), vilken inte bara behandlar det generella arbetet på en sådan anläggning 

utan även rör punkter som handlar om det förebyggande brandskyddsarbetet. I denna skrift 

informerar Avfall Sverige om bland annat brandorsaker, förebyggande åtgärder mot brand, 

förebyggande åtgärder för brandbekämpning, hur brandbekämpning kan gå till etcetera. 

Skriften i sig är enligt författarna ett ypperligt verktyg för en brandskyddsorganisation/-

ansvarig vid avfallsanläggningar, men vilken kännedom som verksamheterna faktiskt har om 

den och i vilken omfattning de läser och tar den till sig den runt om i Sverige är högst oklart.   

 

Efter den jämförelse som gjordes mellan de studerade anläggningarna anser författarna att 

nivån på det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet (med avseende på brand) 

skiljer sig relativt mycket åt. Varför detta förebyggande arbete skiljer sig åt diskuteras vidare 

under punkten Finns det några svaga länkar i det förebyggande brandskyddsarbetet och vilka 

förbättringsområden kan hittas? 

Detta till trots tycker författarna att en god vilja verkar finnas på avfallsanläggningarna när det 

gäller att förebygga brand och dess effekter. Orsaker till detta som har framkommit under 
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intervjuerna är bland annat säkerheten för egen personal, påverkan på miljön, problem med 

öppethållande under brand samt att varumärket (gäller privata företag) kan skadas vid en 

eventuell brand.  

 

 Hur påverkas miljön av bränder i avfallsupplag? 

 

Bränder i avfallsupplag leder till en mängd miljö- och hälsoskadliga ämnen, bland annat 

bildas stora mängder dioxiner. Dessa ämnen sprids via emissioner till luft men också via 

förorenat släckvatten till olika recipienter. Detta i sin tur gör att vi människor kan få i oss 

ämnena genom intag av mat, exempelvis dioxiner via fet fisk.  I denna rapport har inga 

grundliga undersökningar gjorts på hur utsläppen till luft och föroreningar av markrecipienter 

påverkar människan och miljön, men utifrån litteraturstudien kan det konstateras att de 

kartlagda föroreningarna påverkar både människa och miljö negativt.  

 

 Finns det några svaga länkar i det förebyggande brandskyddsarbetet och vilka 

förbättringsområden kan hittas? 

 

Att nivån på det förebyggande brandskyddsarbetet skiljer sig åt på de tre studerade 

anläggningar är ett problem som kan bero på brist på kunskap. Det kan även bero på att det 

idag inte finns några klara riktlinjer (till exempel i form av ett allmänt råd från MSB) gällande 

brandskyddsarbetet vid avfallsanläggningar. Ett framtagande av ett allmänt råd hade kunnat 

hjälpa verksamhetsinnehavarna på traven både vad gäller motivation men även upprättande av 

en brandskyddsorganisation, med allt vad det innebär. 

 

Problemet med att det inte finns någon rättspraxis när det gäller verksamheter som främst är 

kopplade till skydd av egendom och miljö anser författarna vara svårt att påverka. Självklart 

kommer förelägganden och överklagande sådana fortsättningsvis också främst beröra fara för 

liv och hälsa. Det hade dock varit intressant om någon räddningstjänst i framtiden skriver 

förelägganden gällande skydd av egendom eller miljö, vid ett avfallsupplag, samt att detta 

överklagas. Detta hade i förlängningen kunnat påverka hur skälighetsbegreppet skall tolkas, 

även när det gäller egendom och miljö. 

 

Ett problem när det gäller LSO är just skälighetsbegreppet. För att veta vad som är skäligt kan 

föreskrifter och allmänna råd studeras. I fallet med avfallsanläggningar finns inte några 

sådana. Skäligheten kan då bedömas utifrån rättspraxis, men inte heller här har författarna 

funnit några överklaganden som gått till rättslig instans gällande brandskyddsarbetet vid 

avfallsanläggningar.  

 

Ytterligare en anledning till att det inte arbetas mer brandförebyggande inom denna typ av 

verksamheter kan vara att hanteringen avser produkter som inte har något värde för gemene 

man. Av de tre anläggningarna som studerats är det endast Ragn-Sells som driver ett 

brandförebyggande arbete där det finns en röd tråd. Ragn-Sells är ett privatägt företag och 

dess kommersiella framgång är beroende av dess råvaror som är avfall. Således kan det vara 

så att denna typ av verksamheter har ett ”bättre” incitament att skydda sina tillgångar.  

 

Författarna vill även framhålla att ett visst intresse, gällande brandskyddet vid 

avfallsanläggningar, borde finnas från myndigheternas sida. Att något allmänt råd gällande 

brandskyddet på avfallsanläggningar i dagsläget inte existerar kan medföra att 

räddningstjänstens tillsyn enligt LSO på sådana anläggningar skiljer sig på olika håll i landet. 

Ett framtagande av ett sådant allmänt råd (detta beskrivs vidare under rubriken Förslag till 
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vidare studier) skulle ge räddningstjänsten klarare riktlinjer vid deras tillsyn enligt LSO, vilket 

borde göra denna tillsyn mer enhetlig runt om i landet. Detta skulle i förlängningen kunna 

jämna ut den ojämna nivån på brandskyddet vid avfallsanläggningar som påvisats i denna 

rapport.  

 

 Hur ser erfarenhetsåterföringen efter en brand ut? 

 

Bland de studerade anläggningarna verkar många skadeförebyggande och skadebegränsande 

åtgärder vara resultatet av en tidigare brand. Det är i och för sig bra att man tar tillvara på 

erfarenheter efter en brand samt att detta leder till åtgärder för att minska sannolikheten att det 

ska hända igen och/eller att effekterna av branden minskar. Det allra bästa vore dock vara att 

identifiera risker redan på förhand vilket därigenom leder till proaktiva åtgärder i 

brandskyddsarbetet. 

 

En viss erfarenhetsåterföring existerar alltså inom respektive avfallsanläggning, men när det 

gäller extern erfarenhetsåterföring har författarna endast sett en viss ansats till en sådan. Som 

tidigare nämnts är det bra att anläggningarna lär sig av verkliga bränder och förbättrar 

verksamheten utifrån detta men för att verkligen kunna ta tillvara på all den kunskap som 

finns inom avfallsanläggningarna i Sverige bör någon form av regelbundet erfarenhetsutbyte 

ske även externt.  

 

Konferensen skadeplats som arrangeras av Föreningen Svenska Brandbefäl, räddningstjänsten 

samt Brandskyddsföreningen är ett exempel på ett bra forum för erfarenhetsutbyte. Här 

presenteras ny kunskap samt erfarenheter från speciellt intressanta räddningsinsatser vilket 

gör det möjligt att utveckla nya tekniker och arbetsmetoder. En utveckling av något liknande 

med representanter från Sveriges avfallsanläggningar anser författarna vara av stor vikt i syfte 

att förbättra erfarenhetsåterföringen inom området avfallsanläggningar. Avfall Sverige har 

som nämnts tidigare tagit fram en vägledning och har idag arbetsgrupper för en rad olika 

områden. Att upprätta en arbetsgrupp som rör säkerhets- och brandfrågor hade kunnat vara en 

tänkbar väg att gå för att jobba som en enhet i dessa ämnen. Ett pilotprojekt för till exempel 

ett år där dessa frågor berörs i samband med exempelvis farliga varor eller 

materialåtervinning borde kunna vara genomförbart. Ett annat alternativ hade kunnat vara att 

ta kontakt med arrangörerna för konferensen skadeplats och föreslå att de något år tar upp 

bränder i avfallsupplag som ett ämnesområde (dessa områden brukar skilja sig från år till år). 

 

 Övrig diskussion 

 

Bland de släckmetoder som har tillämpats vid de tre studerade bränderna är 

Heljestorpsmetoden extra intressant. Detta då den är väldigt effektiv med rätt handhavande 

och resurser, både vad gäller lastmaskiner samt jordmassor som täckmaterial. Framförallt 

kräver metoden avsevärt mindre resurser från räddningstjänstens sida eftersom de bara 

behöver vara på plats under det akuta skedet då avfallshögen ”kläs in”. När detta är gjort 

klarar avfallsanläggningens personal själva att ta hand om avfallet tills allt är helt släckt. 

Metoden kräver också i sammanhanget relativt små mängder släckvatten (vilket kan förorenas 

av ämnen som bildas vid branden) eftersom detta återanvänds genom att området är invallat 

och fungerar som en bassäng. Den mängden släckvatten som trots allt förorenas går under 

kontrollerade former till avfallsanläggningens eget reningsverk. 

 

Under arbetets gång har författarna funderat över alternativa, ej beprövade släckmetoder. En 

metod som kan tänkas fungera är någon form av längre dimspik, vilken kan kombineras med 



29 

 

CAFS (Compressed Air Foam System). Här tänker vi oss att man detekterar en ökad 

temperatur vid ytan av en avfallshög med en IR-kamera, vilket även tyder på en ökad 

temperatur inne i högen någonstans under detta område. Här kan sedan dimspiken stickas ned 

i högen på olika djup och lufttrycksskum appliceras. Förhoppningsvis fås önskad effekt och 

via efterkontroll med IR-kamera ses ingen temperaturhöjning i området längre. Huruvida 

denna metod fungerar på en fullt utvecklad brand är svårt att veta, samt att appliceringen av 

släckmedel blir mer problematisk. Vi tänker detta som en metod att tidigt upptäcka början till 

en brand nere i en avfallshög och tidigt kunna stoppa detta förlopp. Detta skulle i 

förlängningen kunna leda till en mindre miljöpåverkan i form mindre volymer förorenat 

släckvatten (i de studerade bränderna krävdes det 100-350 kubikmeter vatten för att släcka 

bränderna). 

 

Författarna vill understryka att de resultat som presenteras enbart baseras på utfallet från tre 

anläggningar, vilket kan utgöra en brist då det statistiska underlaget är väldigt knapphändigt. 

För att få ett bredare perspektiv hade en enkätundersökning kunnat användas.  

9.1 Allmänt åtgärdsförslag 
Under arbetets gång har författarna funderat över vilka skadeförebyggande samt 

skadebegränsande åtgärder med avseende på brand som lägst kan krävas av en 

avfallsanläggning. Här har vi identifierat ett antal åtgärder vilka vi anser som ett 

grundläggande krav för brandskyddsarbetet i stort och dessa är: 

 

 Tillgång till säkert vatten 

 Tillsättning av en brandskyddsansvarig/-samordnare  

 Upprättande av en riskanalys 

 Upprättande av en nödlägesplan 

 Utbildning och övning  

 

Angående säkert vatten är detta en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna släcka 

bränder av denna typ då det oftast handlar om stora mängder bränsle (där det dessutom är 

svårt att applicera vattnet på djupet av dessa lager) och släckningsarbete över längre tid. I de 

två studerade fallen där en släckinsats gjordes (vid en brand lät man det brinna) krävdes 

uppskattningsvis mellan 100 och 350 kubikmeter vatten för att släcka branden. För att komma 

upp i dessa mängder räcker inte räddningstjänstens fordon till utan någon form av vattenkälla 

behövs. På grund av detta anser vi det vara skäligt brandskydd enligt 2 kap. 2§ LSO (ägare 

eller nyttjanderättshavare till anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för 

släckning av brand) att avfallsanläggningar har tillgång till säkert vatten. Detta kan 

åstadkommas till exempel genom använda befintligt lakvattensystem, alternativt genom att 

anlägga en branddamm. Detta kan kompletteras med en motorspruta och utrustning för att 

bygga upp ett slangsystem. Gällande Heljestorp avfallsanläggning krävde Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund efter den studerade branden att anläggningen införskaffade en 

motorspruta. Kravet redovisades med hjälp av 2 kap. 2§ LSO och detta styrker författarnas 

påstående att det kan anses skäligt att en avfallsanläggning ordnar så att tillgång till säkert 

vatten finns. 

 

Författarna anser att för ett adekvat brandförebyggande arbete skall kunna bedrivas bör en 

brandskyddsansvarig/-samordnare utses. Denna bör få en erforderlig utbildning för hur det 

systematiska brandskyddsarbetet på anläggningen kan genomföras. Författarna vill återigen 

lyfta fram Deponihandboken (utgiven av Avfall Sverige), vilken ger en utmärkt vägledning i 

det förebyggande brandskyddsarbetet, och denna skrift anser vi skall studeras av en 
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brandskyddsansvarig på en avfallsanläggning. Exempel på viktiga punkter denna person bör 

arbeta med är upprättandet av en brandskyddsdokumentation, riskanalyser samt 

nödlägesplaner. Den brandskyddsansvarige skall också se till att samtlig personal får 

information och utbildning gällande brandskydd.  

 

Detta leder oss vidare till nästa åtgärdsförslag. I brandskyddsarbetet på en avfallsanläggning 

bör en riskanalys ingå. Den tidigare nämnda skriften från Avfall Sverige ”Att minska risk för 

brand på deponier – förslag till brandriskanalys, rapport D2007:5” anser författarna vara ett 

bra stöd vid upprättande av en sådan. Alternativt kan avfallsanläggningarna ta hjälp av en 

extern konsult för att upprätta en riskanalys. Denna anser författarna utgöra grunden till det 

förebyggande brandsäkerhetsarbetet och utifrån riskanalysen kan sedan relevanta 

skadeförebyggande samt skadebegränsande åtgärder tas fram och implementeras. 

 

Utifrån riskanalysen bör också en nödlägesplan upprättas (det kan även vara aktuellt att göra 

mer än en nödlägesplan beroende på vilka tänkbara scenarion riskanalysen beskriver). Denna 

är väldigt viktig i händelse av en brand eftersom man inte tänker lika klart under en 

krissituation som i det vardagliga arbetet. Nödlägesplanen skall finnas anslagen på strategiska 

platser inom anläggningen samt finnas lättillgänglig för samtlig personal. Vad nödlägesplanen 

innehåller kan skilja sig mellan olika scenarion men viktigt är att den är tydlig, kortfattad samt 

att det framgår vilken personal som är ansvarig för vad. Förslagsvis bör nödlägesplanen testas 

under brandövning för att se hur den fungerar samt att den uppdateras vid behov. 

 

Gällande övning och utbildning med avseende på brand anser författarna att detta bör göras 

minst en gång per år. Detta för att samtlig personal skall vara uppdaterade om den 

brandskyddsorganisation som finns och hur de ska agera i händelse av brand samt att 

eventuell ny personal inte ska arbeta någon längre tid utan att känna till detta.  

 

När det gäller ovan nämnda krav såsom brandskyddsansvarig, riskanalys, nödlägesplan samt 

utbildning och övning har författarna stöd för att dessa bör uppfyllas på en avfallsanläggning i 

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete 

(SRVFS 2004:3).  

9.2 Åtgärdsförslag för de studerade avfallsanläggningarna 
När det gäller de besökta avfallsanläggningarna som undersökts i rapporten ger författarna 

nedan ett antal förslag på åtgärder vilka bör ses över, i syfte att förbättra brandskyddsarbetet 

på dessa anläggningar. Här tar vi ansats ur de identifierade kraven som togs upp i föregående 

avsnitt.  

9.2.1 Heljestorp avfallsanläggning 

När det gäller Heljestorp avfallsanläggning anser författarna att anläggningen uppfyller 

samtliga grundläggande krav. Däremot ges nedan ett förslag för att ytterligare förbättra 

anläggningens brandskyddsarbete 

 

 Se till att hela området är inhägnat av stängsel (vilket inte är heltäckande i dagsläget) 

så att obehöriga inte kan ta sig in på området till fots via ett skogsområde. 

9.2.2 Storskogens avfallsanläggning 

De krav som författarna anser att Storskogens avfallsanläggning inte uppfyller och därmed 

bör se över är: 
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 Tillgången till säkert vatten. Den brandpost som idag finns på området har personalen 

upplevt problem med trycket i. Detta problem kan lösas genom att införskaffa en 

motorspruta samt utrustning för ett slangsystem. Med denna utrustning kan säkert 

vatten säkerställas genom att ta detta från anläggningens lakvattendamm. 

 Någon nödlägesplan finns i dagsläget inte och en sådan bör upprättas. 

 Utbildning och övning gällande brand sker idag inte på anläggningen och detta bör 

införlivas i organisationen. Hur ofta och vilken typ är upp till anläggningen att utforma 

utifrån verksamhetens behov.  

9.2.3 Häringetorp avfallsanläggning 

De krav som författarna anser att Häringetorp avfallsanläggning inte uppfyller och därmed 

bör se över är: 

 

 Tillgången till säkert vatten. Under sommarhalvåret tas vatten från lakvattendammarna 

för att med vattenspridare bevattna avfallet i förebyggande syfte. Detta är egentligen 

inte tänkt för brandbekämpning och vilken kapacitet (liter/minut) detta system kan ge 

är oklart. Detta problem kan lösas genom införskaffande av en motorspruta som kan 

trycksätta det system som finns idag. 

 I dagsläget finns ingen nödlägesplan och därför bör en sådan upprättas. 

 En riskanalys bör göras eftersom det i dagsläget inte finns någon sådan. 

 Någon utbildning och övning gällande brand sker idag inte vilket bör införlivas i 

organisationen. Hur ofta och vilken typ är upp till anläggningen att utforma utifrån 

anläggningens behov.  

 Nyttan av att bevattna avfallet bör utredas eftersom risken för självantändning på 

grund av självuppvärmning ökar i avfall med en fukthalt på 20-25 % eller högre. 

 

9.3 Förslag till vidare studier 
Att nivån på det förebyggande och skadebegränsande brandskyddsarbetet på 

avfallsanläggningar skiljer sig åt har påvisats i denna rapport. Detta hade kunnat motverkas i 

och med införandet av ett allmänt råd. Med detta skulle en rimlig miniminivå på brandskyddet 

finnas vilket borde jämna ut den ojämna nivån, gällande brandskyddsarbetet på 

avfallsanläggningarna, men även underlätta räddningstjänstens tillsyn enligt LSO på dessa 

objekt. Eftersom författarna endast studerat tre avfallsanläggningar är det inte säkert att detta 

speglar hur det ser ut på övriga avfallsanläggningar i Sverige. För att undersöka detta hade en 

enkätundersökning, som skickas ut till ett större urval av avfallsanläggningar, kunnat göras. 

 

Gällande framtagandet av ett allmänt råd för brandskyddsarbetet vid avfallsanläggningar vet 

författarna inte exakt hur detta går till. Vi tycker dock att om detta görs kan man med fördel ta 

utgångspunkt i våra identifierade ”grundläggande åtgärder i det förebyggande arbetet”. Att 

studera kapitlet om brand i Deponihandboken samt studera ”Att minska risk för brand på 

deponier – förslag till brandriskanalys, rapport D2007:5” (båda utgivna av Avfall Sverige) bör 

också göras vid ett framtagande av ett allmänt råd. Dessa är enligt författarna mycket bra 

texter gällande förebyggande brandskyddsarbete vid avfallsanläggningar.  

 

Erfarenhetsåterföringen externt till andra avfallsanläggningar har författarna endast sett en 

viss ansats till. Studier skulle behöva göras på fler avfallsanläggningar för att se om detta är 

något genomgående eller om extern erfarenhetsåterföring existerar. Vidare om detta är fallet 

på avfallsanläggningar runt om i Sverige skulle undersökningar behöva göras huruvida detta 

kan förbättras. Vi har i diskussionen tagit upp konferensen Skadeplats som ett exempel på ett 
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bra forum för erfarenhetsåterföring och att något liknande skulle kunna genomföras med 

representanter från avfallsanläggningar runt om i Sverige. Ett alternativ till detta skulle kunna 

vara att få med avfallsbränder som ett ämnesområde vid något tillfälle när denna konferens 

går av stapeln.  

 

Den tidigare nämnda metoden att tidigt kunna detektera en begynnande brand med en IR-

kamera och sedan släcka på djupet med en förlängd dimspik och CAFS är något som är värt 

att studera vidare. Detta då metoden om den skulle visa sig fungera har potential att dra ner 

antalet större bränder vid avfallsupplag samt effekterna av dessa i och med den tidiga 

detektionen. 

 

Vi tänker detta som en metod att tidigt upptäcka början till en brand nere i en avfallshög och 

tidigt kunna stoppa detta förlopp. Detta skulle i förlängningen kunna leda till en mindre 

miljöpåverkan i form mindre volymer förorenat släckvatten (i de studerade bränderna krävdes 

det 100-350 kubikmeter vatten för att släcka bränderna). 

9.4 Felkällor 
I denna rapport har intervjuer och platsbesök utförts vid endast tre olika avfallsanläggningar. 

Huruvida detta speglar förhållandet på andra avfallsanläggningar i Sverige har författarna 

ingen uppfattning om. 

 

Under intervjuerna som utfördes vid de olika anläggningarna deltog endast ett fåtal personer 

från verksamheten. Dessa personer var utvalda på grund av deras goda insikt i organisationen 

men om deras svar och inställning gällande brandskyddsarbetet, speglar sig i organisationen 

som helhet är dock oklart. 

 

När det gäller själva intervjuerna, vilka var ganska omfattande, finns risk för feltolkningar 

från författarnas sida. För att minska denna felkälla har de intervjuade personerna fått läsa 

igenom de delar som berörde dem själva. Här fick de intervjuade personerna även göra tillägg 

om de tyckte att något saknades och eventuella feltolkningar korrigerades. 

 

Den statistik som visar hur ofta det brinner på avfallsupplag i Sverige de senaste åren har 

vissa brister.  Statistiken skiljer sig när man jämför mellan MSB:s databas för insatsrapporter 

med Avfalls Sveriges statistik. Orsaker till detta är till exempel att Avfall Sveriges statistik 

endast gäller aktiva kommunala avfallsanläggningar medan MSB:s även omfattar nedlagda 

deponier. Vidare när det gäller statistiken från MSB fanns inte deponi/avfallsanläggning att 

välja tidigare utan branden gick under brand ej i byggnad, vilket gör att vissa avfallsbränder 

kan ha missats vid en statistikgenomgång på bränder i avfallsupplag. 
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11 Bilaga 1 – Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
 

Det finns ett flertal EU-direktiv och lagar som påverkar säkerhetsarbetet inom avfallsområdet. 

Bland dessa kan nämnas: 

  

 EU direktiv 2008/98/EG om avfall 

 EU direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall 

 Miljöbalken (SFS 1998:808) 

 Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 

 Arbetsmiljölagen 

 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 Avfallsförordningen (2011:927)  

 Förordning (2001:512) om deponering av avfall 

 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 

 

Tillsammans syftar dessa lagar och förordningar till att minska de problem som är associerade 

med en avfallsanläggning. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av innebörden för de 

mer generella lagarna.  

 

EU direktiven  

EU-direktiven styr svensk avfallslagstiftning. Syftet med EU direktiv 2008/98/EG är att 

skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna 

av generering och hantering av avfall. De regler som finns uppställda i direktivet är idag 

implementerade i svensk lagstiftning.  

 

11.1 Miljöbalken (SFS 1998:808) 
har sitt ursprung i femton äldre miljölagar som 1999 sammanfogades till en gemensam 

miljöbalk. MB har en ramlagskaraktär och detta innebär att merparten av reglerna i balken 

inte i detalj anger hur bestämmelserna skall följas. Vidare finns det inte ett uttryckligt 

definierat tillämpningsområde för miljöbalken. Enligt 1 kap. 1§ MB är dock målet med lagens 

bestämmelser en hållbar utveckling för att säkerställa en hälsosam och god miljö. Lagen 

omfattar alla som avser att bedriv en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan inverka på 

människors hälsa eller på miljön. Lagen gäller således för såväl verksamhetsutövare som 

enskilda personer.  

 

I 2 kap. MB finns de allmänna hänsynsreglerna. Hänsynsreglerna beskriver ett antal 

grundregler som är rättsligt bindande. För en näringsidkare innebär dessa bland annat att: 

 

 Det är verksamhetsutövarens skyldighet att visa att de allmänna hänsynsreglerna följs  

 Verksamhetsutövaren är skyldig att införskaffa kunskaper om hur dennes verksamhet 

kan påverka människors hälsa och miljön  

 Verksamhetsutövaren ansvarar för att nödvändiga skyddsåtgärder genomförs för att 

förebygga att verksamheten inte medför skada eller olägenheter för människors hälsa 

eller miljön. 

 

Övriga bestämmelser i balken som har särskild relevans för avfallsanläggningar finns i 6 kap. 

MB och 15 kap. MB. Dessa kapitel behandlar miljökonsekvensbeskrivningar samt avfall och 

producentansvar.  
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I 26 kap. MB finns bestämmelser som syftar till att säkerställa att balken efterföljs. Detta skall 

göras genom tillsyn och utgår från 26 kap. 1§ MB. Tillsynen är en oberoende och självständig 

granskning av en tillsynspliktig verksamhet och den skall säkerställa att de krav och villkor 

som är uppställda enligt lag och i gällande tillståndsbeslut uppfylls. I 26 kap. 3 § MB nämns 

vilka som kan utöva tillsyn. För avfallsanläggningar är det länsstyrelsen eller ansvarig 

kommunal nämnd som är tillsynsorgan.  

 

11.2 Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor  
LSO utkom den 1 januari 2004. Enligt 1 kap. 1 § LSO är lagens syfte att i hela landet bereda 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.  

 

Lagen innehåller inga detaljerade bestämmelser utan istället uppställer den mål som skall 

uppfyllas.  
 

En viktig innebörd av LSO är att den enskildes ansvar för det förebyggande arbetet 

förtydligats. Enligt 2 kap. 2 § LSO skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller 

andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 

livräddning vid brand eller annan olycka. De skall även vidta de övriga åtgärder som behövs 

för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

I 2 kap. 3 § LSO finns krav på att fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare skall lämna 

en skriftlig redogörelse över brandskyddet till kommunen. Detta skall göras om det med 

hänsyn till risken för brand eller konsekvenser av brand bör ställas särskilda krav på en 

kontroll av brandskyddet. 

 

Det finns även ett utökat krav i 2 kap. 4 § LSO som föreskriver att särskilda åtgärder skall 

vidtas vid farliga verksamheter där det finns risk för större olyckor. I 5 kap. 1§ LSO anges att 

tillsynen utövas av myndigheten för samhällsberedskap (MSB), länsstyrelse eller kommun. 

Den operativa tillsynen utövas framför allt av kommunen. 

 

Inom en kommun är det en kommuns skyldighet att ansvara för räddningstjänst men 

räddningstjänsten ska ansvara för räddningsinsats endast om det är motiverat med hänsyn till 

behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och 

omständigheterna i övrigt enligt 5 kap. 1§ LSO.  

 

11.3 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 

brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) 
Statens räddningsverk har gett ut allmänna råd och kommentarer om systematiskt 

brandskyddsarbete. Nedan återges utdrag ur denna skrift inom de områden som är relevanta 

för denna rapport. 

 

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan 

vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara 

anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan 

vara utbildning och information.  
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För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas 

under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör 

dokumenteras. 

 

Dokumentation av brandskyddet 

För varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet som är 

tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls 

funktionsdugliga. Det systematiska brandskyddsarbetet bör kunna kommuniceras med dem 

som berörs av det. 

 

Dokumentationen bör utföras/sammanställas av personer inom den egna verksamheten som är 

väl förtrogna med den verksamhet som bedrivs. Vid särskilda behov kan extern hjälp behöva 

anlitas. 

 

Inom verksamheten bör det finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för 

brandskydd och dokumentation. 

 

Det räcker inte med att upprätta dokument för att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 

Avgörande är vad som i praktiken åstadkoms för att upprätthålla och förbättra brandskyddet. 

Dokumentationen är ett hjälpmedel och en kunskapskälla som används för styrning och 

vägledning av det systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet. 

 

Verksamhet 

För de byggnader och anläggningar där det bedrivs verksamheter som medför stor risk för 

uppkomst av brand eller för spridning av brand, omfattar stora personantal, omfattar sovande 

personer med dålig lokalkännedom, ofta förändras eller kan medföra att utrymningsvägar 

blockeras, bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet. 

 

Organisation 

För de byggnader och anläggningar där verksamhetens brandskydd bygger på en organisation 

där flera personer är engagerade i utformning och upprätthållande av det systematiska 

brandskyddsarbetet, där det förutsätts ett aktivt deltagande av personalen vid brand eller 

tillbud eller där brandskyddet till stor del är beroende av ett fungerande samarbete mellan 

personalen, bör det finnas skriftlig dokumentation av brandskyddet.  

 

Behovet av information till dem som är direkt berörda av verksamheten bör också beaktas. 

 

Dokumentationens innehåll 

Innehållet i dokumentationen styrs av behovet i det enskilda fallet, men som generell 

vägledning kan nedanstående punkter vara lämpliga att beskriva i en skriftlig dokumentation. 

 

 Generell beskrivning av byggnaden.  Beskrivningen bör visa byggnadens läge, 

utformning och i vissa fall ingående byggmaterial. För kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader bör dess kulturhistoriska värde beskrivas samt i förekommande fall var 

särskilt värdefulla inventarier finns placerade. 

 Generell beskrivning av verksamheten och dess risker. Beskrivningen bör i text eller 

på en skiss visa var olika verksamheter bedrivs i objektet för att det skall kunna vara 

möjligt att följa hur riskerna förändras. 

 Ansvarsfördelning för brandskyddet. Organisation och instruktioner för ansvar, 

kontroller och underhåll, samt organisation och instruktioner vid brand bör redovisas. 
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 Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder. Byggnaders och installationers 

utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand bör 

redovisas. De vanligaste tekniska brandskyddsåtgärderna återfinns i checklistan nedan. 

 Förutsättningarna för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra 

en akut insats i byggnaden/verksamheten. 

 Plan för utbildning och övning, med uppgifter om vilka som ska övas/utbildas, typ av 

övningar/utbildning och hur ofta de ska ske. 

 Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem 

som är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta de ska ske. 

 Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder. Skriftlig dokumentation bör ske av 

utförd egenkontroll, extern kontroll och eventuella planer på åtgärder. 

 Genomförd utbildning och övning. Skriftlig dokumentation bör göras över genomförd 

utbildning och övning. 

 Rutiner för information till hantverkare, besökare m.fl. som kan påverka eller beröras 

av brandskyddet i sådan utsträckning att riktad information behövs bör anges. 

 Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör 

brandskyddet eller är beroende av brandskyddet bör komplettera dokumentationen. 

 Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller 

verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen. 

 Revision av dokumentationen. Av dokumentationen bör framgå hur, av vem och med 

vilka intervaller dokumentationen utvärderas, följs upp och revideras. 
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12 Bilaga 2 – Händelseförlopp brand i avfallslager, Heljestorp 

avfallsanläggning 
 

Den 19 april 2011 klockan 22.22 får räddningstjänsten ett larm om brand utomhus vid 

Heljestorp avfallsanläggning. Två basbilar och en räddningsledare åker iväg mot platsen och 

under utkörningen får de veta att branden är på mellanlagringen, samt att det brinner riktigt 

ordentligt. 

 

I samband med detta får arbetsledaren på Ragn-Sells reda på att det brinner ute på 

anläggningen och börjar genast kalla in maskinförare till platsen. 

 

I det inledande skedet bestod brandbekämpningen i att begränsa för att branden ej skulle 

sprida sig till närliggande högar, vilket den delvis hade gjort, men detta slogs ned relativt fort. 

Branden i den stora högen dämpades något, men ganska snart insåg räddningstjänsten att detta 

inte gick att släcka endast med vattenbegjutning. Efter dialog med Ragn-Sells var parterna 

överens om att de skulle försöka kväva branden med hjälp av ler- och jordmassor. Ett annat 

alternativ som övervägdes var att lämpa bort avfallet, strö ut det på backen och sedan 

vattenbegjuta. Eftersom Ragn-Sells hade väldigt bra resurser i form av maskiner och 

täckmassor och dessutom använt denna metod förut, valdes detta alternativ.  

 

Under branden låg vinden så att brandrök blåste ut mot väg 44 och Trestad Center, ett 

affärscentrum cirka 400 meter norr om lagringsytan. Räddningsledaren gick då ut med ett 

VMA med vad som hade hänt samt att allmänheten skulle stänga dörrar, fönster och 

ventilation på grund av den skadliga röken. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Vänersborgs kommun besökte Heljestorps 

avfallsanläggning under brandförloppet, men hade inget att invända emot släckmetod eller 

arbetssätt. 

  

Runt ettiden på natten påbörjades kvävningsarbetet med en hjullastare, två grävmaskiner samt 

tre dumprar. Först prioriterades att täcka igen gången som gick genom högen och när det var 

gjort började högen att täckas ifrån ett håll. Hjullastaren lastade dumprarna som fraktade 

massor till grävmaskinerna. En grävare stod längre ner och skickade vidare massorna till 

grävaren som stod längre upp. Grävmaskinerna hade under detta arbete vinden i ryggen och 

arbetade metodiskt med att lägga ut material framför sig tills hela högen var täckt. 

 

Räddningstjänsten lämnade området runt tretiden på natten när de ansåg att läget var under 

kontroll. De lämnade kvar en del utrustning på platsen såsom slangar, strålrör samt en 

vattenkanon. 

 

Ragn-Sells fortsatte med täckningen av högen och omkring sex på morgonen var det inga 

synliga lågor längre. 

 

Efter ungefär en vecka provade personal vid Ragn-Sells att öppna högen i en ände för att 

kontrollera om det fortfarande brann, men lågor flammade upp och de tätade högen igen. Runt 

en vecka senare öppnades högen igen och även denna gång flammade lågor upp och högen 

täcktes igen. Då togs beslutet att Ragn-Sells skulle släcka branden med en tidigare beprövad 

metod vilken beskrivs nedan. 
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Först tätades brunnar och en invallning runt den täckta högen gjordes. Till detta användes 

samma ler- och jordmassor som tidigare och slutligen vattenfylldes området. Sedan började 

grävmaskinerna öppna högen i en ände och grävde ut pyrande samt glödande material vilket 

de sedan vände runt i vattenmassorna bakom sig. På detta vis arbetade sig grävmaskinerna 

metodiskt vidare inåt i högen. Allteftersom materialet de lagt bakom sig inte längre pyrde 

lastade en hjullastare detta på dumprar som körde iväg det till en annan plats. 
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13 Bilaga 3 – Händelseförlopp brand i avfallslager, Storskogens 

avfallsanläggning 
 

Vid 15:30 den 14 april 2010 gick anläggningsansvarig på Storskogen en runda på området, 

strax innan han och övrig personal avslutade dagen. Under denna runda kände han ingen 

brandlukt eller såg något som avvek från det normala.  

 

Ett larm inkom till räddningstjänsten vid 17:00. Det var personer som passerat Storskogen 

som sett rök och därför ringt 112. Vid samma tidpunkt får den ansvarige för anläggningen ett 

samtal där han informeras om att det brinner på anläggningen. 

 

Initialt åkte en av räddningstjänstens styrkor ut till anläggningen. När de anlände till platsen 

märkte de att branden var allvarligare än väntat och räddningsledaren begärde förstärkning. 

Totalt arbetade fyra styrkor med branden och dessa bestod av Oskarshamns heltid- och 

deltidskårer samt Högsby Räddningstjänst. Mönsterås räddningstjänst bistod med en 

andningsskyddscontainer. De bilar som användes var släckbilar, en tankbil, en lastbil och en 

ledningsbil. 

 

Då det fanns vetskap om lakvattendammarna tog deltidskåren med sig två motorsprutor och 

extra slang.  

 

På plats diskuterades det mer detaljerat hur branden skulle angripas. Kontakt togs med chefen 

för samhällsbyggnadskontorets avdelning Miljö och hälsa samt med miljörestvärdesledaren i 

Västervik. Ingen av dessa hade några invändningar emot strategin för släckningsarbetet.  

 

Branden hade uppstått i avfallet på sorteringsplattan. Totalt fanns det omkring 1000 

kubikmeter avfall och fördelningen var ungefär 200 kubikmeter grovsopor från hushåll och 

800 kubikmeter osorterat verksamhetsavfall. I närheten av området som brann fanns en 

container med kablage, en förrådscontainer innehållande maskinoljor, en dieseltank, en rivare 

och en grävmaskin. 

 

Branden har troligen startat på grund av självantändning och detta skedde i det osorterade 

verksamhetsavfallet. När insatsen påbörjades hade branden spridit sig i hela denna hög och 

lågorna stod upp till taket av byggnaden. I större delen av högen var branden ytlig men ett 

område på omkring 25 gånger 30 meter var branden kraftigare. Denna del var även den högsta 

delen av högen. Branden hann inte sprida sig till högarna med hushållsavfall. Däremot hade 

det tagit eld i containern med kablar och i rivaren. Elden i kablarna gav en stor rökutveckling 

och denna rök var mycket mörk. Maskiner, dieseltank och förrådscontainern hann personalen 

flytta innan elden spred sig även hit.  

 

Vid brandens början var det mycket rök och vinden låg ut över E22:an. Räddningstjänsten 

valde av denna anledning att gå ut med ett VMA. Det finns en stor gård i närheten och till 

denna åkte polisen ut för att informera ägarna om situationen.  

 

Släckningsarbetet med vattenbegjutning inleddes ganska direkt. Från början användes 

vattenkanoner som kopplades till dammen men vattenmängden visade sig vara för liten. Det 

beslutades att placera två motorsprutor vid lakvattenbassäng tre och använda denna som 

branddamm. Anläggningens personal hade gått för dagen så inga grävmaskiner eller liknande 

utrustning fanns att tillgå vid denna tidpunkt. 
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För att ta bort ytspänningen gjordes ett släckningsförsök med skum men detta alternativ 

övergavs.  Detta beslut grundades i att metoden inte gav önskat resultat i jämförelse med 

kostnaden och de miljöeffekter det hade inneburit.  

 

När den ansvarige för anläggningen kom ut till platsen ringde han in personal till en 

hjullastare och en grävmaskin. Först nu, ungefär en timme in i insatsen, kunde ett effektivt 

släckningsarbete påbörjas.  

 

Den taktik som användes var att lämpa ut avfallet på fria ytor och släcka av allteftersom. Det 

gick till genom att grävaren tog avfall från högen, körde ut det på en öppen yta där 

räddningstjänsten släckte av med vatten och efteråt kördes avfallet iväg till annan plats. En 

avspärrning tio meter ut från branden upprättades och innanför detta område var det ett krav 

på andningsskydd.  

 

Runt 8-tiden på kvällen kunde en ordentlig, koordinerad kraftsamling göras och branden slogs 

ned ganska bra. Vidare hade vinden vänt vid denna tidpunkt och röken hade börjat röra sig in 

mot staden. I samband med detta gick det ut ett nytt VMA.  

 

Insatsen fortsatte och runt 22:00 så ansåg insatsledaren att branden var under kontroll. Vid 23-

tiden lämnade heltidsstyrkorna anläggningen och deltidsstyrkor tog över ansvaret för 

eftersläckningsarbetet.  

 

Totalt var det en styrka på tre man som ansvarade för eftersläckningen. De inledde med att 

endast spruta vatten på avfallshögen men märkte ganska snart att detta var en meningslös 

strategi. Då de slog ner branden i en viss del av högen så blossade det snart upp på ett annat 

ställe. De valde då att byta taktik och använde samma metodik som heltidsstyrkorna gjort 

tidigare under kvällen. På morgonen hade i stort sett hela högen vänts på detta sätt och vid 7-

tiden på morgonen kunde även deltidsstyrkan avlägsna sig från Storskogen. Kvar på platsen 

lämnades en tankbil plus slang som anläggningens personal använde under förmiddagen för 

eftersläckning. 
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14 Bilaga 4 – Händelseförlopp brand i avfallslager, Häringetorp 

avfallsanläggning 
 

Vid 15-tiden den 29 april 2011 startade en brand på sorteringsplattan. En av 

sommarpraktikanterna hade sett att det brann och kontaktade den förare som körde 

grävmaskinen som sorterade avfallet ute på plattan. Denne hade varit på fika i femton minuter 

men hade inte sett några brandindikationer innan dess. Föraren tog kontakt med sin 

arbetsledare och åkte sedan ned till sorteringsplattan.  

 

Branden hade uppstått i en hög som uppskattningsvis var 20*15*3 meter stor. Högen bestod 

av utsorterat hushålls- och verksamhetsavfall och innehöll stora mängder plast i olika 

sammansättningar men även trä och papper fanns i materialet som brann.  

  

Arbetsledaren ringde in till SOS och började sedan ta fram slang. Slangen kopplades till en 

tryckstegrare från lakvattenhanteringen. De gjorde sedan ett försök att släcka branden men 

detta var dock inte lyckosamt då de hade dåligt tryck och inte fick något vatten ur systemet. 

Detta berodde på att systemet var igensatt med plastfibrer. Inom femton minuter hade branden 

växt till att vara intensiv där lågorna var sex-sju meter höga och med kraftig rökutveckling. 

 

Hos räddningstjänsten inkom larmet runt 15:30 och en basbil och en tankbil körde ut till 

anläggningen. Väl på plats gjordes en första bedömning av situationen och de kom fram till 

att ingen risk för spridning fanns. Av denna anledning påbörjades ingen släckinsats. Vidare 

drogs containrar undan från området så att inte branden skulle sprida sig in i dessa.  

 

Då insatsledaren anlände till Häringetorp stämde han av med styrkeledaren och informerades 

om situationen. Branden ansågs i det här skedet vara under kontroll. 

 

Det beslutades att lägga ut ett slangsystem för att undvika vindkantring. 

 

En brandingenjör gavs i uppgift att försöka hitta någon slags beräkning över hur länge 

branden skulle hålla på och hur stora mängder släckvatten som hade behövts vid en eventuell 

insats men kunde inte hitta någon data som kunde anses relevant. Av tidigare erfarenheter 

bedömde dock insatsledaren att en eventuell släckinsats hade kunnat ta uppemot två-tre dygn 

och att vattenåtgången hade kunnat vara så pass hög som 1500-1700 liter per minut.  

 

Kontakt togs med en av Växjö kommuns miljöinspektörer och han fick ta del av 

informationen. Tillsammans beslutade sedan insatsledaren, brandingenjören och 

miljöinspektören att låta det brinna. Som följd av detta avbröts räddningstjänsten 16:30. 

 

Ansvaret för bevakningen övergick nu till Häringetorp. Räddningstjänsten erbjöd att hyra ut 

personal och utrustning för eftersläckningsarbetet. Anläggningen valde att behålla 

brandmännen till dagen efter. 

 

Branden fortsatte i flera dagar och på måndagen den 2 maj beslutade personalen på 

anläggningen att dela på högen med en hjullastare. När detta var gjort spolades vatten på 

massorna.  
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15 Bilaga 5 – Intervjumall 

15.1 Anläggningsbeskrivning 
 

1. Vilka olika aktiviteter bedrivs vid den aktuella anläggningen? 

2. Vilka olika aktörer finns närvarande? 

3. Om flera, hur ser ansvarsfördelningen ut mellan dessa? 

4. Om flera, finns det ett samarbete eller jobbar de ”individuellt”? 

5. Finns rutiner för ett förebygga brand? Hur ser de ut? Ansvar? 

6. Finns rutiner vid en eventuell brand? Hur ser de ut? Ansvar?  

7. Är dessa rutiner dokumenterade? Vem ansvarar för dokumentationen?  

8. Kan alla som är verksamma på anläggningen ta del av rutinerna? Informationsflöde? 

9. Vilken utbildning har personalen vad gäller brand?  

10. Finns någon typ av larm eller har andra åtgärder vidtagits för att upptäcka brand? 

11. Viken utrustning finns på anläggningen för att bekämpa brand?  

15.2 Samverkan med räddningstjänsten 
1. Har samverkan angående det förebyggande arbetet hållits med räddningstjänsten? 

2. Finns dessa dokumenterade? 

3. Har dessa lett till att åtgärder vidtagits? I sådana fall vilka? 

15.3 Brandförloppet 
1. När, var och hur upptäcktes branden? 

2. När, hur och vilka larmades (internt och externt)? 

3. Vilken information lämnades till de som larmades? 

4. Hur lång tid tog det innan personal fanns på plats (anläggningens, räddningstjänst, 

övriga parter..)? 

5. Hur utvecklades brandförloppet? 

6. Vilka typer av avfall berördes?  

7. Rådde några speciella förhållanden vid branden (någon speciell verksamhet, mängd 

avfall etc.) 

8. Vilka väderförhållanden rådde före och under branden? 

9. Hur genomfördes släckningsarbetet? 

10. Vilken utrustning krävdes? 

11. Vilka typer av släckningsmedel användes? 

12. Vilka överväganden gjordes av räddningsledaren? 

13. Användes något stöd från MSB och i sådana fall, resulterade detta i några speciella 

åtgärder?  

14. Hur lång tid tog den akuta fasen av brandbekämpningen? 

15. Vidtogs några åtgärder för att skydda miljön? Vilka? Hade dessa avsedd effekt?  

16. Vilken tid och vilka resurser tog eftersläckningsarbetet?  

17. Hur fungerade kommunikation mellan anläggningens personal och räddningstjänstens 

dito? 

18. Vilka förhållanden upplevde a) verksamhetsutövaren b) insatsledaren som särskilt o-

/gynnsamma? 
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15.4 Utvärdering 
1. Vilka ekonomiska/hälsomässiga/miljömässiga skador medförde branden? 

2. Vad var kostnaden för släckningsarbetet? 

3. Hur dokumenterades branden och dess effekter? Uppföljning? 

4. Har någon utvärdering av branden gjorts av någon av parterna?  

5. Har något samråd efter branden genomförts? Är detta dokumenterat? 

6. Vilken bedömdes brandorsaken vara? Vilka fakta låg som grund för bedömningen och 

hur säker är denna? 

7. Hur har erfarenheterna från branden tagits tillvara för att minska brandrisken och 

förbättra framtida brandbekämpning? 

8. Hur är branden inrapporterad i MSB:s databas? Stämmer bilden av branden i denna 

med den verkliga händelsen? 

 

 

 


