
Skogsbranden i Västmanland 2014,

när katastrofen blev ett faktum vers.4

Torsdagen den 31 juli 2014 startar branden som ska

komma att bli en av de största i Sverige, i modern tid.

Den har sin början i ett skogsområde utanför Surahammar.



Insatserna från FRG tar sin början

• Branden sprider sig snabbt I 

de torra markerna.

• FRG Västerås kallas in och tar 

plats både i den bakre och 

främre staben tidigt på 

söndagen den 3 augusti för 

den egna samordningen och 

bemanningsplaneringen. 

• Branden närmar sig den 

främre staben i Klämstorp och  

måste flyttas söndag kväll till 

Ramnäs.



Branden tilltar och förstärkning behövs

• Skarpt larm måndag 4 augusti 
23:30 om förstärkning. En FRG-
samordnare från Dalarna kallas 
in och på tisdag den 5 augusti 
har FRG från Smedjebacken, 
Avesta och Hedemora kommit 
på plats.

• Dagarna som följer förstärker 
FRG från Säter, Borlänge, 
Falun, Rättvik, Vansbro och 
Älvdalen. Ytterligare FRG ska 
komma att kallas in.



• Man är administrativt stöd åt Sala 

kommun dit mellan 2000-3000 mail om 

frivilliga hjälp-insatser strömmar in.

• Drygt 800 personer anmäler sig som 

frivilliga. FRG från Sala, Kungsör och 

Köping  upprättar frivilligcentral i 

Västerfärnebo.

Fler kommuner i Västmanland kallar in FRG

• Man tillämpar den s k 30-minutersmetoden i intervjuerna med 

de spontanfrivilliga. Namn? Tfn-nummer? Har tillgång till 

och/eller kunskaper om? Ex motorsåg, fyrhjuling. Kan ta emot 

djur?

• FRG och spontanfrivilliga bemannar hastigt uppkomna gåvo-

lager, bl a i Hallstahammar.



• Infocentraler upprättas av FRG Norra 

Västmanland i Norberg och Fagersta.

• I Fagersta administrerar FRG evakuerings-

listor med kontaktuppgifter. 

• Letar evakueringsmöjligheter för boende 

från 93 fastigheter. 

• Tar också emot vidarekopplade samtal från 

kommunens växel.

• Västerås FRG tar hand om logistiken kring 

matförsörjning inklusive transporter ut till 

de olika insatsgrupperna, efter någon dag 

även till försvarsmakten.

Insatser i evakueringsområdet



• Man bemannar expedition för 

frågor och uppkomna problem.

• FRG får en betydande roll i 

länsstyrelsens gåvologistik-

grupp.

• Man agerar också fordons-

förare,

• dörrvakter/

passerkontrollanter,

• fikaservice,

• lokalvård när inte

hotellpersonalen

hinner med.

FRGs uppgifter varierar



• Där utspelade sig scener med förtvivlade, arga och upprivna 

människor. Människor som kastades mellan hopp och förtvivlan. 

Alla som var där ”drabbades” av situationen. Något som de sent 

kommer att glömma.

• Att trösta den som behöver tröstas, en nog så svår uppgift men 

som trots det, blev naturlig runt fikabordet, eller varhelst den 

uppstod.

Situationen på plats



• FRG får i uppdrag att upprätta 

och bemanna tillfälligt loge-

ment med matservice till 50-

100 brandmän.

• Behovet av sovplatser till 

räddningstjänst, hemvärn och 

FRG ökar för varje dag.

• Och allt ska hållas rent och 

snyggt, bäddas nytt osv.

Mängder med logi behövs



• ”Gratiskiosker” upprättas i 

Ramnäs. Där kan man gå förbi 

och hämta ut en dricka, godis, 

hygienprodukter eller kanske 

ett plåster. 

• FRG svarar även för annan 

kringservice i form av fika, 

väckning, tvättransporter och 

städning.

• Ramnäsborna är fantastiska 

och ställer upp med hembakat 

bröd och tvättservice!

En annan del av servicen



Även ny typ av insats efterfrågas från FRG

• Man för bl a loggbok åt 
resurs/logistik-ledningsgruppen 
samt åt MSB:s ledningsgrupp,

• bistår med IT-kompetens till 
ledningsstaben, något som blir 
en helt ny utmaning och som
aldrig tidigare efterfrågats,

• Är plottare i främre staben för 
utskrifter av lägesbilder.



• Vissa uppgifter bemannas 

dygnet runt, andra från 

morgon till kväll.

• Där ca 7 personer dagtid 

och 3 nattetid, upprätthåller 

framkomlighet för utryck-

ningsfordon och är  trafik-

och parkeringsvakter i 

Ramnäs.

• Andra från FRG bevakar en 

IT-mast och en dricksvatten-

tank.

Insatserna från FRG fortsätter



• Den 7 augusti får FRG i upp-

drag att organisera ett gigan-

tiskt gåvolager i Riddarhyttan, 

dit flera ton saker fraktas från 

flera överfulla tillfälliga lager-

platser. 

• En stor mängd skänkta  livs-

medel gör att man måste lösa 

kylförvaringen. 

• Man bemannar gåvotelefonen 

som länsstyrelsen inrättat.

…och fler resurser behövs



• Ledningscentralen besöks av 

försvarsministern, statsministern 

och kungen.

• FRG inbjuds till lunch med stats-

ministern.

• FRG-samordnaren informerar de

utländska observatörerna.

• FRG är den stora ”snackisen” som 

alla talar om. Vi får massor med 

beröm och uppmärksamhet!

Omfattningen av branden är nu känd av allt fler



• Torsdag 7 augusti sätts fler FRG i beredskap från 
Stockholms län, Södermanland, Gävleborg samt 
Örebro/Värmland för att klara uppdraget att snabbt 
bemanna en mottagningscentral i Västerås i händelse av 
en stor evakuering.

• Från lördag kväll den 9 augusti behövs förstärkning även i 
Ramnäs. Först på plats är FRG Sigtuna med avlösare och 
nästa dag kommer Järfälla och Strängnäs.

Behov av ytterligare avlösning



• Ännu fler avbytare behövs och 
ansvarig FRG-samordnare 
vänder sig nu till Vallentuna 
och Flen m fl. 

• I Västra Götaland gör man sig 
också beredd för att rycka in i 
händelse av stor evakuering.

Tiden går



• 11 augusti ombeds FRG ingå i 

ledningsstaben som samverkans-

aktör, för att bistå med information 

om FRG:s som resurs. 

• Ytterligare två logement upprättas 

och bemannas av FRG. Ett i 

Ramnäs och ett i Surahammar.

Beredskap för ytterligare hjälpinsatser



• Under tisdagen 12 augusti ombeds FRG att förbereda transport  

och service för de hårt drabbade evakuerade, som nu erbjuds en 

flygtur över brandområdet.

• Några unga FRG:are med god kondition

och Ipad-vana, sätts in för flera dagars, 

kanske veckors arbete med att, under 

ledning av räddningstjänsten, inventera 

och dokumentera brandområdet.

Branden börjar komma under kontroll



• Insatserna varierar i takt med 
omfattningen av branden.

• Torsdag 14 augusti är personer 
från FRG Örebro och 
Värmlands län på plats i 
Ramnäs för att ta vid ledar- och 
bemanningsansvaret av FRG-
insatserna.

Läget blir lugnare

• De tar också vid verksamheten i centrallagret i 
Riddarhyttan samt tillfälligt också logementsverk-
samheten i Kättinghallen, som senare återgick till 
FRG Dalarna och avslutningsvis till FRG Västerås. 



• Söndag 17 augusti är faran över 

och FRG-resurser börjar  

avvecklas och skickas hem.

• Måndag 18 augusti avvecklas 

ledningscentralen och FRG 

bistår med hjälp.

• Branden är släckt men 

förödelsen är stor.

Nästa fas



• Ett släckningsområde på ca 14.000 ha (1 ha=10.000 kvm).

• 72 mil brandslang är utlagd i området och ska samlas ihop.

• Ca 7 personer från FRG kvarstår, för kortare eller längre tid, till 

länsstyrelsens förfogande.

• Logementsverksamheten i Kättinghallen i Ramnäs och gåvolagret 

i Riddarhyttan pågår längst av FRG-insatserna. Den 24 augusti, 

tar länsstyrelsen Västmanland över för att fortsätta avvecklingen.

• Branden har engagerat upp emot 300 personer från FRG.

• Cirka 25 kommuners FRG från sammanlagt 5 län har varit på 

plats.

Ett långt efterarbete väntar



• Kommentarer under pågående arbete från räddningsledare 

Lars-Göran Uddholm:

”Vi skulle aldrig klarat oss utan FRG. Ni gör ett otroligt bra jobb.”

• Och från en polisinsatschef:

”Jag har varit med om många händelser av det här slaget, men aldrig 

någonsin sett en så enastående organisation som FRG. Ni är helt 

fantastiska.”

• Beredskapsdirektör i Värmland, Leif Gustavsson:

”De frivilligas insatser under branden i Västmanland var nog det som 

imponerade allra mest på mig under mina två dagar i Ramnäs-staben. 

Organisationen behövde inte lägga fem sekunders tankearbete på 

försörjning, vare sig av staben eller av de som jobbade på fältet – det 

hoppade hela tiden upp FRG:are med den goda inställningen ’Det fixar 

vi’.”

FRG - En resurs att räkna med


