
DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN
I BODTRÄSKFORS.

FRG-GRUPPEN BODEN.

Marita N Vennberg
FRG-ansvarig



INNEHÅLL

1. Bodens Kommuns FRG organistation

2. FRG Bodens första uppdrag

3. Bilder från Skogsbrand Klusån

4. Karta över ömrådet

5. Dagboksanteckningar från bakre stab (FRG ansvarig)

6. Dagboksanteckningar från FRG:are på brandplatsen

7. Sammanfattning av utvärderingen

8. Utvärdering



Räddnings och beredskapsför-
         Valtningen Protokoll

           Säkerhetssamordnare sid
           Tommy Lindvall 2006-05-11 1 (2)

Bodens kommuns uppdrag för en medlem i FRG

De frivilliga försvarsorganisationerna har många kompetenser. Alla kan naturligtvis
inta allt men varje organisation har sin egen specialinriktning. Gemensamt för de
olika organisationerna är dock att de består av frivilliga som är beredda att stödja
samhället vid olika typer av kriser.

I vår kommun är målsättningen att frivilliga organisationerna ska ingå i en frivillig
resursgrupp som en förlängd arm till sina egna organisationer. På det sättet har
kommunen en "paketlösning" med olika kompetenser som kommunen kan behöva.

De medlemmar som ingår i frg och är medlemmar i en frivillig organisation ska
kunna vara gruppchefer gentemot sin frivilliga organisation och därmed förväntas
kunna:

• Ha uppdaterade medlemslistor
• Resurslistor inom sin organisation
• Tidsplan för att starta sin organisation vid en händelse

Den som leder och sammankallar dessa gruppchefer är frg ansvarig som hela tiden
sitter med i kommunens beredningsstab vid extraordinära händelser(se organisation
sid 2)

Utöver situationer som uppkommer när inte den egna frivilliga organisationen tas i
anspråk ska alla frg medlemmar kunna utföra dessa åtgärder:

• Information ta emot och vidarebefordra information enligt anvisningar från
beredningsstaben. Informera enskilda personer som måste kontaktas individuellt
eller grupper av människor, tex. via informationsplatser. Även att ingå vid
uppbyggnad av presscenter kan bli aktuellt.

• Krisstöd vid krissituationer behövs det ofta personer som kan hjälpa till att
stötta enskilda drabbade människor med enklare praktiska sysslor som tex.
utdelning av material, mat och kläder. Men även att helt enkelt vara en lyssnade
resurs. Vid dessa situationer leds detta av den Posom ansvarige i nära samarbete
med frg ansvarig.

• Vägledning vid behov kan frg hjälpa till med ledning och dirigering av trafik.
Även rekognosera lämpliga vägar kan bli aktuellt.

• Utrymning vid utrymning av objekt eller större områden som beredningsstaben
beslutar om kan frg vara utförare av detta tillsammans med verksamheten vid ett



objekt. Vid utrymning av områden styrs utrymningen av polisen där frg kan
ingå som en resurs som tex. registrering av personer som flyttas.
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FRG BODENS FÖRSTA UPPDRAG TILL
BODENS KOMMUN



FRG Bodens första uppdrag till Bodens Kommun. 
 
Storbranden i Bodträskfors blev medlemmarna i Bodens FRG grupp första uppdrag. Det var 
inte vilket uppdrag som helst, utan blev ett rejält dopprov för oss. 
Den 11 augusti bröt det ut en brand i Bodträskfors som blev den största skogsbranden i 
Sverige i modern tid. 
 
Söndag 13/8 12.30 blev jag uppringd av insatsledare Kaj Nyström där räddningstjänsten 
behövde hjälp av den frivilliga resursgrupp som vi har utbildat i Boden. 
Första uppdraget som vi fick var att informera de boende om en eventuell evakuering av den 
befolkning i de områden som berördes av branden. Vi skickade snabbt ut 9 FRG.are som åkte 
till platsen för att börja med uppgiften. De hann i stort sett inte börja med informationen , 
förrän det var dags att evakuera. Sedan började uppdragen ramla över oss . Vi såg snabbt att 
det här var ett uppdrag som kom att fodra mycket personal och att det kunde bli ett långvarigt 
uppdrag. 
 
Våra uppgifter handlade först och främst att se till att mathållningen fungerade. Det innebar 
att tre gånger om dagen transportera 150 portioner mat från I 19 kök till brandområdet en 
sträcka på 7 mil enkel resa. 
En ”restaurang” inrättades i ett garage i närheten av brandplatsen, som blev en samlingsplats 
och en plats att få andrum för alla i arbetet med branden. 
Men en stor del av maten delades ut till de grupper som bevakade de brandgator som gjordes.
 
Vi upprättade och bemannade en upplysnings och informationscentral för de evakuerade 
under de första kritiska dagarna. Den var bemannad dygnet runt. 
 
Bemannade de avspärrade vägarna i området ända fram till fredag, alltså dag 8 under 
brandförloppet. 
 
Vi fick ett uppdrag av räddningstjänsten och polisen att hjälpa till med bevakning av de 
utrymda husen, allt för att förhindra att eventuella inbrott eller skadegörelse skulle kunna ske.
 
Anskaffning och transportering av andra förnödenheter; allt från toapapper, frukt, snus och 
inte att förglömma ca 10.000 flaskor med mineralvatten. 
Transport av brandmän, till och från flygplatsen, tågstation, branden och logement. 
 
En av våra FRG medlemmar hade i uppdrag att följa insatsledaren och föra loggbok. 
 
Vi är 26 stycken utbildade FRG medlemmar, av dessa var 23 stycken ute i arbete under olika 
perioder under den aktuella tiden. Vi fick också bygga på ett samarbete med de kommuner 
som också utbildat FRG medlemmar. Dessa kommuner är Luleå, Älvsbyn och Kalix. 
Under 6 dagar arbetade FRG gruppen i treskift, alltså en dygnet om bemanning. 
Uppdraget har ändrats under resans gång och from onsdag 23/8 finns 3-4 FRG för att servera 
mat till de räddnings personal som arbetar fortfarande på brandplatsen. 
Arbetet för vår FRG grupp kommer att avslutas fredag den 13/9 2006. Då har gruppen varit 
uppdrag i 31 dagar. 
 
 
 



Våran frivilliga resursgrupp svarade för marktjänsten så räddningsledning, brandmän,
hemvärnet och övriga kunde koncentrera sig på att bekämpa branden.

Min personliga sammanfattning är att gruppens samarbete i skarptlägen var något av det bästa
jag sett. Kunniga ,samarbetsvilliga, positiva trots långa skift och mycket arbete. Vi har fått
mycket beröm från både ledning och brandmän så våran insats har varit lyckad.
Jag tror att det positiva vi mött från alla har att göra med att vi har prioriterat det humanistiska
i arbetet. Mat i magen ,dryck när man behöver och det lilla extra med en prilla snus, gör att
man orkar otroligt mycket.

Marita N Vennberg
FRG ansvarig Boden
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BILDER FRÅN SKOGSBRANDEN

KLUSÅN



Rolf Svanberg 2006-08-13-2006-09-25 Sid.1
SKOGSBRANDEN  KLUSÅN.

Vy över brandområdet söndag 2006-08-13 kl 1330. Bilden
från bron över Luleälven mot Bodträskfors. Lägg märke till
rökens läge i förhållande till Klusåberget i bakgrunden.

Bilden tagen från samma plats söndag 2006-08-13 kl 2230
Klusåberget har nu försvunnit i röken. Branden förvärrades.

Det första evakuerade huset i Klusån. Söndag c:a kl 1530-
1600

Hotfull rök och brand c:a 300 m från byggnaden. Söndag
1530-1600

FRG ordnade och bemannade uppsamlingsplats i Harads
skola.

Söndag c:a 1700-1900.

Delar av POSOMGRUPPEN anländer till
uppsamlingsplatsen.
Bengt Sveder informerar. Söndag c:a 1900.

Trafikposter bemannades av FRG. Söndag c:a 1700.

                               

 INSATSLEDAREN ger direktiv. Västbo, Söndag vid 
1500-tiden



Sid.2

Ledningscentralen i Västbo måndagmorron 2006-08-14. 
Info och ordergivning.

PRESSEN började anlända . Här en fotograf från
RÄDDNINGSVERKET:

FRG väntar på att få tanka upp.

Räddningsverkets personal orienteras.

Materielplatsen utanför restaurangen ”Brända Skogen”

Flygbesättningar får mat, frågor och information

Maskinförare till skogsmaskiner och traktorer får information

FRG-are i arbete. Glad och positiv

  Sopstationens sopor bortforslas



Sid. 3

Arbete vid Ledningsbussen

Matservice

Trötta brandmän får vänligt mottagande av FRG Kalix

Polisen kommer på besök

Här sorteras sopor

Fredag 2006-08-18
Kommunledningen och Räddningschefen informerar i
Harads skola

Räddningschefen visar katastrofområdet

FRG ordnar lokal och service i Harads skola
Drabbade skogsägare lyssnar. 



Söndag 2006-0820 
                    Räddningspersonal från Roslagen

Sid.4
          

Brandmän från Torneå utspisas

FRG från Älvsbyn avlöser

Brandmän från STORUMAN informeras

FRG förbereder utspisningen

Även reparationer förekom i delar av restaurangen.
Hkp-mekaniker lagar rotordetalj.

FRG bemannade. Tankning av bilar och motorsprutor

Här får Vuollerims brandmän info från Insatschefen

Gunnarsbyns brandmän får information



Sid. 5

Brandmän från Lycksele Räddningstjänst

Museets fotograf Staffan Nygren ledsagas till brandområdet

Malå brandpersonal

Brandskador i skogen

F 21 får informationer och direktiv av Göran

Piteå Räddningstjänst brandmän i vila

Detta är fotografen till bilderna. Tillika FRG
medlem i Boden Kommun, 
Rolf Svanberg Sörbyn
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KARTA ÖVER OMRÅDET
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DAGBOKSANTECKNINGAR

FRÅN BAKRE STAB (FRG:ANSVARIGE)



Händelseförlopp skogsbrand Harads/Bodträskfors

Dag 1 söndag den 13/8 2006

13.00 Uppringd av Kaj Nyström insatsledare räddningstjänsten. Uppdrag till FRG stor
skogsbrand Harads

13.30 Ringt ut 9 stycken FRG:are för uppdraget. Informera om uppdraget. Uppdraget är att
informera om en eventuell evakuering av boende i området.

14.00 FRG ut till området.
14.15 Ändrad prioritering av evakueringsområdet. Prio 1 är Västbo ej Klusån. Meddelar den

samordnande för gruppen.
14.50 Fastställd uppsamlingsplats. Skolan i Harads blir uppsamlingsplats och

informationscentral. Startar med inventering och information till de boende.
15.00 Information till en kontaktperson för de boende i området att FRG är på plats och vilken

uppgift de har.
15.15 2 FRG:are på plats för att öppna upp skolan till samlingsplats. Beställt kaffe, bröd, smör

från Shell Harads.
15.45 Skolan klar som uppsamlingsplats.
15.50 Information från insatsledaren, evakuering skall ske, läget kritiskt.
16.00 Nytt larm, hela området skall utrymmas Västbo- Åbacka.
16.15 Posom inkallas.
16.30 Ytterligare en FRG ansluter till gruppen. Han tar med laddare och mat till området.
17.00 Lägger 2 FRG:are i beredskap hemma.
17.30 4 stycken FRG:are från Älvsbyn anländer för att utöka bemanningen.
18.20 Posom meddelar att det är lugnt i skolan.
18.30 Avvaktar besked från insatsledaren om ev. mer FRG i beredskap.
19.30 Lugnt i skolan.
20.00 Gjort schema för natten. 3 FRG:are bemannar under natten.
20.30 2 FRG:are avlöser natten kl. 07.30 i Harads skola. FRG ansvarige från Luleå avlöser

undertecknat för natten.
21.30 Avrapporterar till FRG som är ansvarig för natten.
22.00 Lämnar stationen.

FRG:are som jobbat under söndagen
11 Boden
4  Älvsbyn



     Dag 2 måndag den 14/8 2006.

07.15 Kom till stationen. Fick en avrapportering av ansvarig FRG:are.
07.45 FRG ansvarige 2 tar över.
12.45 Skarpt läge igen, blir utringd från jobbet. Ringer ut 3 stycken FRG:are innan jag lämnar

jobbet.
13.00 Kommer till stationen. Får rapportering av räddningschefen om vilka uppdrag som FRG

skall ha under dagen och natten.
14.00 Beställer 10 stycken FRG:are från Luleå som kommer att jobba eftermiddag och natt.

Schemalägger Bodens personal.
14.30 Första omgången FRG ut till brandplatsen.
15.00-15.30 Ringt ut folk inför morgondagen.
15.30 FRG framme hos insatsledaren
15.40 Schemalägger FRG inför natten och morgondagen.
16.15 FRG åker upp med middag till brandplatsen.
17.15 Ytterligare en FRG:are ansluter till platsen.
17.20 Posom rapporterar om läget i skolan. Lugnt. Rapporter om förstärkningar vid

avspärrningarna. Stort tryck där.
18.20 Maten vid brandplatsen tar slut. Ökning av portionsantalet.
18.30 Bilar behövs på plats. Mer bilar körs upp till brandplatsen.
18.45 Meddelat köket om ändring av antalet portioner. I nuläget serveras 100 portioner.

Beställer även bullar upp på plats.
19.00 Fått avrapportering om vad som behövs upp till brandplatsen kl. 22.00.
19.30 Åker till Kvantum för att kompletteringshandla.
20.45 5 stycken FRG:are från Luleå anländer för att åka upp till brandplatsen och jobba inatt.
21.00 Meddelat att avlösning är på väg.
22.15 Bodens FRG:are efterlyser Luleås FRG:are som kört vilse
22.30 Rapportavlämning och avlösning klar.

Arbetat under dag 2
11 FRG Boden
6  FRG Luleå



Dag 3 tisdag 15/8 2006

07.30 Fick nattrapport av Anders N. Maten räckte inte under natten. Frågan löstes av FRG
tillsammans med Bilisten och Brittas värdshus i Harads.

07.45 FRG:are åker upp för att avlösa natten.
07.50 Beställt och fått levererat en minibuss till FRG på brandplatsen.
08.00 7 stycken FRG på väg till brandplatsen. Tar med vatten till brandmännen.
08.05 2 FRG:are kommer till räddningstjänsten för att hjälpa till som ordonnanser.
08.30 Får förfrågan om någon FRG:are kan sitta i främre stab för att dokumentera och föra

loggbok.
08.40 Utser Åsa som ansvarig under hela veckan mellan 08.00-16.00.
09.00 Ordnar kaffe och frukt från I 19.
09.15 Beställer ytterligare proviant från I 19.
09.30 Rapport från Rolf på plats. FRG till avspärrningarna, avlösning har skett och

förberedelsrna för att kunna distribuera mat till många arbetande med branden.
10.00 Mattransportören kommer tillbaka med isoleringskärl, samt att det ordnas fler kärl. Fått

en livsmedelslista vad som behövs upp till brandplatsen.
10.15 Ringt in kompletteringar till I 19.
10.30 2 FRG:are handlar på stan för kunna skicka upp med mattransporterna.
10.45 Ger och får information från samlingslokalen i Harads.
11.30 Matleveranserna lämnar Boden. Meddelar upp till brandplatsen.
12.20 Hämtar mat till staben.
13.30 FRG hämtar batterirer, telefoner och mera vatten upp till brandplatsen.
13.45 Rapport att matutdelningen fungerat bra.
14.00 FRG utspisar brandmän från Torneå/Haparanda på stationen i Boden.
14.30 Beslut om att avveckla verksamheten i skolan i Harads. Karin får information och gör

skyltning var infomation lämnas efter kl. 16.00. Telefonnummer till bakre staben och
FRG ansvarige lämnas.

14.35 Informerat POSOM Bengt Sveder om att skolan ej bemannas efter kl. 16.00.
Information kan fås via telefon.

14.45 2 FRG:are startar upp bygget av ett vattenförråd.
14.55 Mattransporten är på väg till brandplatsen. Lämnar mat till bakre staben.
15.00 Räddningschefen ger oss fortsatt uppdrag för torsdag och fredag.
15.00 Resursfördelning och schemaläggning för torsdag-fredag.
16.00 Mattransport och FRG på väg till avlösning.
16.10 FRG hämtar kartor och väderprognoser på stationen för att föra vidare till brandplatsen.
16.30 Kallar ut ytterligare 2 FRG:are som kommer om ca. 40 minuter.
16.45 Får och ger information till POSOM.
17.00 Extra FRG:are ansluter till brandplatsen.
17.15 Får information om att det är kort om folk på plats. Omfördelar resurserna på plats.
17.30 Ytterligare 1 FRG:are ansluter till platsen.
18.30 Kontakt med samordnaren på plats. Allt OK.
18.30 Mattransporterna återvänder till Boden. Schemat för morgondagens transporter klar.
19.00 Inhandlar ”bonus” till brandmännen. En stock snus.
19.45 Åker till Björknäs vårdcentral och får Panodil. Stannar och inhandlar myggmedel.

Skickas upp till branplatsen med nattfolket.
20.30 Älvsbyns FRG anländer och Margareta avlöser undertecknat i bakre stab, men kommer

att finnas på brandplatsen.
21.30 Går igenom morgondagen och gör sista beställningen av I 19.
22.00 Lämnar stationen

Arbetat under dag 3
18 FRG Boden
2  FRG  Luleå
3  FRG  Älvsbyn



Dag 4 onsdag 16/8 2006.

7.00 Anländer stationen.
7.30 Kollar upp resurserna för dagen.
8.00 9 FRG:are på plats. Ut till brandplatsen.
8.15 Ordnar en extra minibuss av BBK.
9.00 Extra FRG:are till bakre staben.
9.05 Åker till Kallax för att hämta 5 brandmän som anländer från Sthlm.
9.30 Räddningschef och polis meddelar att man behöver FRG  personer för

bevakning av de evakuerade fastigheterna.
9.40 Tar kontakt med Luleå FRG ansvarig om extra resurser .
10.00 Klartecken om 4 stycken FRG:are omgående. De är tillgängliga till klockan

22.00.
10.10 Ytterligare en FRG:are anländer.
10:10 Tar kontakt med en till. Svårigheter att komma under dagen, men kan ta natten.
10.15 En till FRG:are på plats, en kommer 12.00 och en kommer under natten.
10.20 5 stycken FRG:are från luleå anländer stationen ,för att få information om

uppdraget.
10.45 Brandplatsen vill ha kartor.
10.45 Avlämnar 5 stycken brandmän till stationen.
11.00 Ordnar lunch på bakre stab och till de brandmän som äter på stationen.
11.30 Ordnar ytterligare FRG:are till natten.
11.45 8 FRG:are får information av räddningschef och polis vad som gäller om

uppdraget med bevakning av fastigheterna i berörda området.
12.00 De lämnar stationen för uppdraget.
12.30 Beställt 2 pallar vatten(loka) från grossistfirma. Kommer till stationen inom 1

timme.
12.45 Fått mat kompletteringarna inför eftermiddagen och kvällen.
13.15 Kompletterar på stan med det som inte finns hos I 19
14.30 Går igenom personalresurserna inför natten och morgondagen.
15.00 Får en kort genomgång av Luleås räddningschef om läget vid branden och vilka

resurser som behövs.
15.10 Skickar upp det inhandlade med mattransporten .
15.15 Får förfrågan om att delta vid gudstjänst i haradskyrka. Meddelar att jag skall

försöka att komma.
15.45 Skickar iväg med FRG:are som skall avlösa några stycken på brandplatsen.

Några har dubbla skift så gänget som lämnar brandstationen är inte lika stort.
15.50 Åker iväg till Kallax för att hämta ytterligare 5 brandmän från Sthml.
16.50 Meddelar samordnaren på plats att jag inte hinner upp till Harads till

Gudstjänsten, får klartecken att han närvarar i mitt ställe.
17.45 Åter till stationen.
18.00 Får rapport om avlösningen och hur läget är uppe på plats.
18.15 Tar en kaffe och lite middag.
19.00 Går igenom personalresurserna och schema för natten och morgondagen.
19.30 Åker hem en stund ,hämtar laddaren till telefonen.
20.30 Tillbaka till stationen för att hämta och lämna igen BBK bussen. Den är uppe

vid branden. Pratar med ansvarig i BBK om att bussen finns att hämta på
brandstationen 6.00 torsdag OK.

20.45 Lämnar över till Anders N .
21.15 Skickar iväg beställning till I 19.
22.00 Lämnar brandstationen
Arbetat under dag 4:
15 FRG Boden
10 FRG Luleå
  2 FRG Kalix 



Dag 5 torsdag 17/8 2006.

7.15 Rapport från natten. Frukost på väg upp. Ena minibussen har transporterats ner
under natten. Ordnar så den blir lagade under fm.

8.00 6 FRG:are på väg upp till platsen.
8.15 Fått inventeringen av mat och övriga resurser.
8.20 Kompletterar beställningen på I 19
8.45 Fått rapport om personalavlösningen.
9.00 FRG Luleå anländer platsen.
9.10 Buss till mattransporterna saknas.
9.15 Kollar upp med brandplats hur många bussar som finns där. Två bussar där,en

på reparation. Allt OK.
9.20 Hämtar den lagade bussen på Ässjan.
9.30 Skjutsar Sthlm brandkillarna till sitt logemente.
9.45 Hämtar termosar och vattenkokare för att skicka upp till brandplatsen.
10.10 Kollar upp med personalresurserna, plockar bort en FRG.are inför

eftermiddagsskiftet. Vederbörande behöver hem och vila.
10.15 Skjutsar 5 brandmän från Gällivare till logementet.
11.00 Tillbaka till stationen.
11.15 Informerad av räddningschef om att FRG:arna kommer att få förstärkning vid

avspärrningarna av polis. Ulrika Messing kommer att besöka platsen och ha en
presskonferens.

11.20 Meddelar samordnaren på plats om detta.
12.00 Schema torsdag-fredag fastställes.
12.45 Får signaler av räddningschef om att FRG behövs under helgen.. Börjar med

planeringen och förfrågan hur gruppen kan jobba .
13.15 Förbereder köket I 19 inför helgen.
14.00 Ordnar så frukosten kommer upp till platsen inför fredag.
14.30 FRG som skall jobba kvällen kommer förbi stationen. Skickar upp myggmedel

och fler termosar.
15.30 Rapportering om resurser på eftermiddagen i stab och brandplats.
16.00 Gör i ordning middag i bakre stab.
16.45 Får från plats önskemål om trafikskylt ”ej genomfart” att placera ut vid den ena

vägspärren.
16.45 Kollar upp med ATL om de har någon här i boden och om vi skulle få låna .
17.00 Beslut av ledningen att avspärrningarna och bevakningen upphör 8.00.
17.05 Beslutar gemensamt att bevakningen av husen fortfarande gäller fram till 16.00

fredag.
17.15 Meddelar samordnaren beslut.
17.20 Meddelar köket I 19 om minskat antal mat från 180 portioner till 80.
18.30 Hämtar brandmän på I 19 för transport till brandplatsen.
19.30 Anländer brandplatsen.
20.00 Tillbaka till Boden men 5 stycken brandmän.
20.45 Är tillbaka i stan. Skickar iväg 6 FRG:are till avlösning.
21.15 Rapportering om läget . Samordnande på plats och undertecknad gör en

resursgenomgång inför helgen.
21.30 Kollar upp FRG resurser inför helgen. Gör ett preliminärt schema.
22.00 Lämnar stationen

Arbetat under dag 5
FRG Boden  15
FRG Luleå   4
FRG Kalix   2



Dag 6 fredag 18/8 2006.

7.00 Åkte till I 19 för att hämta en av minibussarna. Den fanns inte på plats åker till
station för att göra en koll vidare.

7.15 Börjar efterforska var bussen finns.
7.30 Fick uppdrag att ordna med fika som skulle serveras i Harads skola klockan

14.00 i samband med möte för berörda bybor.
7.35 Beställer fika från I 19.
8.00 Lägesrapport från platsen. Förmedlar uppdraget till samordnande på plats.

Får besked att två FRG:are kommer att finnas på Harads skolan för att servera
fika.

8.10 Fastställt nattpersonal 
8.15 Åker tillbaka till I 19, hittar igen den försvunna bussen ( den har varit ute på

brandplatsen.)
9.00 Tar fram ansvarigt namn för hemvärnet till bakre stabsledning.
9.05 Luleås FRG återvänder hem efter nattjobbet.
9.30 Ordnar med personal från Älvsbyns FRG till söndag eftermiddag ,för att kunna

ge några från Bodens FRG vila-
10.00 Meddelar köket I 19 om ändrade portioner under helgen ,minskning till 50+8.
10.30 Hämtar buss och lunchen från I 19 .
11.00 Tillbaka till stationen.
12.00 Schemalagt helgen.
13.10 Hämtar upp brandmän som skall upp till brytpunkten. Hämtar samtidigt muggar

från köket som skall till Haradsskola .
14.00 Lämnar muggar till FRG:are i Haradsskola.
14.15 Framme vid brytpunkten.
14.30 Återvänder mot Boden med 5 trötta brandmän.
15.00 Rapport från samordnare om mötet i Harads, ett bra möte.
15.30 Tillbaka till station.
16.00 Kollar upp morgondagens personalstab , meddelar köket om kompletteringar.
18.00 Åker hem,meddelar att jag kan nås på telefon.
19-21.30 Tar emot ett antal telefon samtal , och löser dom hemifrån.

Arbetat under dag 6
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Dag  7 lördag 19/8 2006.

7.45 Anländer till stationen
7.50 Får besked att det inte var tillräckligt med mat under fredag eftermiddag. Ökar

på med ytterligare portioner 60+12.
8.00 En inventering av matförrådet görs vid matstället, får en lista.
8.05 Kompletterar från köket.
9.00 Handlar och kompletterar till brandstationen och till skogen.
9.30 Planerar upp måndag, eftersom undertecknad måste vara på ordinarie arbete

måndag. Anders Nordlund FRG Luleå arbeta i bakre stab 8-16.00
10.45 Hämtar stab maten från I19.
11.00 Förbereder minister besök ,gör klart rum ,mm .
11.20 Meddelar att lunch är på väg till brandplatsen.
12.00 Skickar upp mer vatten (Loka).
13.00 Ser över måndag och tisdagens personal och schema resurser.
14.00 Pratat om FRG.s fortsatta arbete. Minskar ner på personal resurserna eftersom

det minskar med brandmän. Fortsätta med utspisning av mat uppe vid
brytpunkten.

14.20 Fått inventeringslistan från plats.
15.00 Åker och kompletterar det inte köket I 19 kan serva oss med.
15.45 Serverat mat och kaffe till ministern och hennes sällskap.
16.00 FRG ansvarig från Kalix kommer för avlösning i bakre stab.
16.15 Ger information om händelsen och vad som kan tänkas ingå i hennes arbete i

bakre stab.
16.20 Tankar minibuss.
16.30 Serverar middag på stationen, får använda även kvarvarande lunch.
17.10 Kontakt med FRG på plats. Det behövs laktosfri mat inför kvällen.
17.15 Kontaktar FRG:are som skall vara under natten att han hämtar upp maten till

brandplatsen.
17.20 Åker och handlar laktosfritt .
18.30 Försvarsministern med sällskap landar, en kort pratstund.
18.35 För lite mat på stationen,kollar upp med restaurang Chili-Chile.
18.45 Inventeringslista från plats inrapporteras. Kompletteringar görs imorgon.
19.30 Kontakt med FRg på plats, Sthlm brandmän får äta på stationen när de kommer

ner efter sitt arbetspass.
19.40 Kollar matbeställningarna.
20.30 Efterlyser killarna från södra Roslagen som skall ha mat på stationen.
20.50 Natten hämtar den laktosfria maten som skall upp till plats.
21.00 Ringer och kollar hur länge restaurangen tar emot beställningar under kvällen.

Sista beställningen kan tas emot klockan 22.00
21.45 Gänget från Roslagen anländer.
21.50 Beställer pizzor .Restaurangen kör ej ut så här sent.
22.05 Åker och hämtar pizzor till de hungriga brandmännen.
22.15 Tillbaka med pizzorna
23.35 FRG ansvarig Kalix lämnar stationen. FRG:ansvarig från Boden finns att nå på

telefon.

Jobbat under dag 7
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Dag 8 söndag 20/8 2006.

7.15 Anländer stationen
7.30 Kollar med upp med natten. FRG har inte mycket att göra nattetid. Diskuterar

med räddningschef om att FRG nattetid jobbar enbart fram till natten mot
måndag. Sedan avvecklas nattpersonal.

7.45 Meddelar upp till brandplatsen att nattpersonal inte behövs efter natt mot
måndag.
Ber nattpersonal att ta hem den ena vita bussen. Två bussar behövs i Boden
under eftersmiddagen..

8.10 Rapportering från plats. Genomgång av fortsättning på uppdraget måndag-
tisdag.

8.15 Kompletteringar till I 19 kök.
8.40 Nattpersonalen anländer stationen. Skjutsar hem natten.
9.00 Återlämnar 4 ficklampor till brandstationen.
9.15 Fixar frukosten till brandmän som kommer till stationen.
9.20 Ändrar portionsantalet till staben för middagen till 15 portioner. Det kommer ett

antal brandmän utifrån som skall äta.
10.00 Ändrar ett arbetspass för 1 FRG:are.
10.30 Ringer in en FRG:are som kan hjälpa till med transportera brandmän till Kallax.
11.00 Hämtar lunch till staben.
11.30 Avrapporterar till Älvsbyn som kommer att jobba eftermiddag.
12.00 Kollar upp schemat inför måndag.
14.00 Kompletteringar till måndag.
14.30 Handlar och kompletterar till plats.
15.00 Åker upp till I 19, kollar logementet och hämtar middagsmaten.
16.00 Fixar fram middagen till de 10 brandmännen från Roslagen.
16.15 Rapportering från avlösningen och hur dagen har varit.
16.20 Beställt mat inför måndagen.
17.00 Meddelar att 1 FRG:are som stått ”standbye” jobbar måndag 16-22.
17.30 Skjutsar Roslagen pojkarna till flyget.
19.15 Tillbaka till station.
19.30 Lämnar rapport till FRG:ansvarig Luleå som jobbar under måndagen.
20.00 Lämnar stationen.
20.30-22.00 Har viss telefonkontakt och ordnar en del saker hemmifrån.

Arbetat under söndag:

FRG Boden10
FRG Älvsbyn 4

 



Dag 9 måndag 21/8 2006-08.

FRG ansvarig från Luleå har funnits under dagtid i bakre stab. Har haft kontakt med
brandplatsen under dagen. Kompletterat det som har saknats .
Kommer till stationen 
15.00 Får information av ledningsfolk hur dagen sett ut vid brandplatsen. FRG

kommer att behövas fram till fredag eftersom elden fortfarande flammar upp i
området. Man kommer fortfarande att se till att mat finns på stället.

16.00  Tar kontakt med samordnaren vid brytpunkten och informerar om detta.
FRG ansvaret kommer nu att ligga på den andra ansvariga i Boden.

16.30 Meddelar att jag finns att nå på telefon.

17.30 Kontaktar platsen och FRG samordnaren och ansvariga har löst uppgiften under
hela veckan.

Arbetat under måndagen 

FRG Boden 8
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DAGBOKSANTECKNINGAR FRÅN
FRG:ARE PÅ BRANDPLATSEN



Rolf Svanberg 2006

Sammanfattning över FRG arbete vid Skogsbranden 
Västbo/Klusån 2006-08-13—2006-09-13

Söndagen 2006 08-14 kl 1220 ringer min mobiltelefon. Jag och min familj var på väg till
Kängsöbadet utanför Råneå för att där sola och bada. I telefonen berättade Marita (FRG samordnare
Boden) om den stora skogsbranden utanför Bodträskfors. Marita frågade om min hjälp som FRG-are.
Utan större betänketid svarade jag ja, på Maritas förfrågan. Bilen stannades och vändes. Familjen fick
förklaring till min hastiga inbromsning, Vi var bara 8 km från badplatsen och återvänder till Sörbyn för
klädombyte och lämnar familjen som i andra bilen åker mot badplatsen igen. Jag startar mot Boden och
Räddningstjänsten.Vid 13-tiden fanns jag på plats och det anslöt flera FRG under tid. Kort information
om läget av Marita varefter karavanen drog iväg mot Harads. Vi konstaterade genast att vissa saker
skulle medtas, varvid vi hämtade en pall med ”Loka” från Kvantum, som placerades i våra 2
combibilar, även ett antal termosar fick plats. Björn Dahl och undertecknad lastade och åkte upp mot
Västbo dit vi anlände vid 14-tiden. Snabb genomgång av Insatsch. Ganska omedelbart fick vi order att
ordna för evakuering av boende i området Västbo-Klusån. Vi organiserade oss i egna bilar 2 och 2
FRG, orienterade oss på karta som undertecknad hade i bilen och började med att söka upp
befolkningen.Det var i början lite problem, genom att vi kom flera till samma ställe, men det ordnades
ganska snart upp genom att vi fick avspärrningsband av polisen som vi använde som snitslar. Vi
snitslade av varje avfart där någon FRG hade informerat. Detta gjorde att arbetet gick avsevärt
snabbare att genomföra. Arbetet gick bra, naturligtvis med frågor och kommentarer från den befolkning
som skulle evakueras. Vi möttes av förståelse då röken stod högt på himlen och solen förmörkades.
Vi beslutade att informations och samlingsplats skulle vara Harads skola, som öppnades telefonledes av
vaktmästaren. Avspärrning av vägen Bodträskfors-Edefors och Lerbäcksvägen slukade i ett nafs 6
FRG. Övriga bemannade Samlingsplatsen i Harads skola och ordnade mottagning av människor och
POSOM-gruppen som anlände efter en tid.Passlistor började utformas och 2 FRG avdelades att t.v.
sköta marktjänsten vid platsen.Vi skyltade upp från väg 97 med plakat och pilar till platsen, kokade
kaffe och ordnade tilltugg till personal och besökare. Vid stabssplatsen vidtogs sen arbete med att ordna
upp logistik och materielhantering. Där gjorde Christer Grönberg ett fint jobb genom sitt kontaktnät
med Hemvärnet och sin lokalkännedom.Befolkningen ställde upp med allehanda saker innan dom
evakuerade och vi fick tillgång till trädgårdsmöbler och sittplatser.Drivmedelshanteringen sköttes
genom inhandling á conto från bensinmacken i Harads. Även vissa livsmedel beställdes där. 1 FRG
ställdes till Insatschefens förfogande för dagboksnoteringar. Dygnsavlösningssytem även där. Senare
under kvällen fick FRG direktiv om att området skulle avpatrulleras med hänsyn till obehörigt intrång.
8 FRG åtgår till detta inklusive bevakning. 6 FRG vid stabsplatsen/matplatsen och 2 FRG vid Skolan
Harads. Transporter av personal mellan Boden och Harads slukade 2 FRG.Detta var av mej kända
uppgifter vid detta tillfälle.Hade telefonkontakter under tid med FRG-ansvarig (Marita Vennberg) som
ordnade saker som vi önskade.Senare på kvällen fick vi direktiv om att ett avlösningssystem måste
ordnas. Detta genomfördes snabbt och utan problem. Jag själv kunde avsluta dagen vid 23-tiden och
återvända hem.Nästa dag Kl 0700 startade jag igen för färd mot Boden/Räddningstjänsten för att
inhämta information. Hämtade varor vid Kvantum och lastade en pall mineralvatten, kexchoklad och
termosar för vidaretransport till Västbo där vi avlöste nattpersonalen.Under dagen arbetade vi intensivt
med att förbättra logistiken och allt började fungera allt bättre. Dock under högt arbetstempo. Personal-
hantering, mathantering, drivmedel, bevakning, transporter, informationer och annat omhändertagande
av press och andra frågande intressenter löstes med finess tillsammans med ledningen på plats och
ledningen i Boden. Efter några dygn bestämdes att stänga informations och mottagningsstället i Harads
skola p.g.a. att detta inte ansågs behövas under framförvarande tid. Posom-gruppen återgick mot
Boden. 4 dygns-FRG kunde omstationeras till andra uppgifter. Fortsättningsvis under framförvarande
tid, putsades organisationen och efterhand kunde avspärrningarna hävas och personalåtgången minskas.



Grunduppgifter med viss tillsyn, mathantering, drivmedelshantering, information, omhändertagande,
och kontakter med ledning och personal på plats fortgick i skiftgång med s.k 3-skiftsavlösningar och
fungerade på ett mycket bra sätt. FRG från Älvsbyn, Kalix, Luleå stöttade upp på ett lika fint sätt och
under kamratliga och glada förhållanden som smittade av sej till brand och insatspersonal samt även till
befolkningen som sen ofta besökte oss i vår restaurang som döptes ”Brända Skogen” Alla besökare och
insatspersonal var ytterligt positiva till att besöka oss. Vi fick många frågor om vad vi var för folk. Vi
informerade och gav ut broschyrer om organisationen till journalister, befolkning, insatspersonal som
var helt imponerade och skulle ta med till sitt område/kommun för att göra en liknande organisation. Vi
fotograferade och dokumenterade allt som vi hann med och detta är en summarisk beskrivning som
nedtecknats utan att vara alltför detaljrik.

Antecknare: Rolf Svanberg FRG-are i Boden Kommun
Bosatt i Sörbyn 10
961 97 Gunnarsbyn



FRG under skogsbrand Bodträskfors hösten 2006 

Branden
Branden startade fredag l l/8,troligen orsakad av en gnista från en skogsmaskin. Området hade
inte haft regn på 3 veckor. Bekämpades i början som en ”vanlig” skogsbrand. Lördag uppstod
toppeld. En brandgrupp räddade sig med nöd och näppe ut med sin bil.Det brann på båda
sidor av den skogsväg de flydde längs. Söndag evakueras omkring 40 personer som har sina
fastigheter i östra delen av området eftersom räddningsledaren ej kan garantera deras säkerhet.
Räddningstjänsten började skaffa hjälp från andra delar av länet och övriga Sverige. Man
började skapa brandgator runt området som är 3-4 km brett och 8-9 km långt, större än
Stockholms innerstad. I öster Lule älv,i väster Bodträskån. Skogsvägar i norr och söder
breddas genom skogsavverkning. Söndag till torsdag arbetade man enbart med brandgator för
att begränsa ev spridning av branden. Detta skedde genom vattenbegjutning med bland annat
vattenbombning från helikopter. Man bevakade även de utrymda husen så att de inte skulle ta
eld. Torsdag 17/8 ansågs området så säkert att de evakuerade kunde återvända hem. Branden
var inte under kontroll, men området ansågs vara säkrat. Fr o m söndag 20/8 har antalet
brandmän succesivt minskats för att söndag 27/8 uppgå till 10 st.Man har, av säkerhetsskäl,
inte kunnat gå in i området på grund av att träd helt plötsligt faller när rötterna brunnit av.
Helikoptrar har vattenbombat de bränder som dagligen uppstått när solen torkat upp nattens
dagg och det kommit en liten vindil som får stubbar att flamma upp. Under den mest intensiva
perioden 14-17/8 har ett tiotal helikoptrar ? skogsmaskiner och drygt 100 personer varit
insatta för att trygga brandgatorna. Utöver ledningspersonal och brandgrupper från hela
Norrbotten har brandpersonal från bl a Vasterbotten, Örnsköldsvik, Södra Roslagen m fl
deltagit. Mtrl har samlats ihop från hela Sverige och även från norra Finland. Man har lagt ut
omkring 8 mil slang. Dett brunna området beräknas vara 1.700 hektar

Vad har FRG gjort?

Söndagen den 13/8 ungefär kl.13.00 larmades FRG och kl. 14.00 fanns 10 st FRG:are på plats
för att bistå  vid evakueringen.
Måndag fick vi följande uppgifter:

- Upplysningscentral i Harads, som drogs in onsdagen den 16/8
- Spärra vägar som leder in i området
- Bevaka de utrymda husen så att inga obehöriga kan ställa till med ofog
- En FRG:are som ständigt följer insatsledaren och för ”krisdagbok”
- Svara för underhållstjänsten, mat, drivmedel och brandsprutor m.m
- Svara för vissa personaltransporter



Vi har 14-18/8 varit 20 25 FRG:are i tjänst dygnet runt, därefter har det trappats av så att det
från den 24/8 varit 3 stycken som jobbat. Vissa har jobbat 10-12 timmar per dag. 
Underhållstjänsten har bestått av hämtning av mat från I 19 , uttransport till brandplatsen, 6
mil enkel resa och fördelning till de som inte kunnat lämna sina uppgifter, 27 portioner dit, 17
portioner dit o.s.v. Övriga har utspisats i ”restaurangen”,  ett garage ca. 50 kvm stort. Frukost,
lunch, middag och kvällsmål. Rationaliserat till 2 transporter per dag. I början kördes det ut
150 portioner som efter den 18/8 har reducerats för att sista dagarna vara nere i 20 portioner.
Vi har bl.a. kört ut omkring 10.000 halvlitersflaskor med mineralvatten. Mellan den 14/8 till
den 22/8 var restaurangen bemannad dygnet runt och därefter mellan 08.00-19.00.

I stället för att köra till Harads och fylla dunkar med bränsle till brandsprutor och andra
maskiner skaffade vi två farmartankar.

Vi har ornat det sanitära genom att köra ut en toavag så att människor av båda könen inte
behövt förorena naturen

Hur har vi löst detta

Gott humör, positiva FRG:are, och ett stort nätverk.

FRG Boden, 26 personer har  skrivit avtal med kommunen.
Ungefär hälften tillhör andra frivilligorg. Än CFF.
Av dessa 26 har 23 deltagit, mer eller mindre, en har flyttat, två var bortresta.
Vi har även tagit hjälp av FRG i Luleå, Kalix och Älvsbyn, precis som vi pratat om tidigare.

I räddningsledarens stab en FRG- samordnare som varit spindeln i nätet. Hon har kallat i
personal, tagit emmot önskemål från fältet, allt från snus, huvudvärkstabletter, mer
mineralvatten, mer tallrikar och bestick, mer bananer osv, osv. Skaffat fram det önskade och
sett till att det blivit uttransportterat. Hon har dessutom hämtat personal på Kallax och sett till
att dom fått husrum på I 19.

På fältet har det funnits en samordnare som sett till att informera de som kommit dir, fördelat
uppgifter, sett till att poster blivit avlösta. Han har dessutom inventerat restaurangen och
beställt mtrl så det sluppit äta soppa med gaffel ur flata tallrikar m.m, transporterat bort sopor
m.m.

Att vi lyckats lösa våra uppgifter beror till stor del på att FRG:are tagit iniativ och inte stört
hårt belastade räddnings och insatsledare, utan fattat egna beslut utan att fråga så mycket.



1(2)

Sammanställning från 2 arbetspass: Branden vid Bodträskfors
den 13/8 samt natten mellan den 15-16/8 -06

Uppdraget utfört av fyra deltagare från FRG Älvsbyn 13/8, samt 5 deltagare pass 2. Totaltid
på plats i Västbo 15,5 timmar.
Förfrågan kom från Boden till samordnare i Älvsbyn under söndagen den 13/8 om Älvsbyn
kunde bistå med ett antal personer från FRG. Brandchefen kallade samman fyra deltagare som
åkte från Älvsbyn kl. 17.00 för vidare information på räddningstjänsten i Boden innan
destination Västbo i Bodträskfors.
Uppdraget söndagen den 13/8 bestod i att ställa iordning ett utspisningsbord och utspisa ca.
50 brandmän m.fl. Information om vårt uppdrag fick vi säväl i Boden på räddningstjänsten av
FRG- ansvarig som av FRG:are på plats. Maten kom från I 19, tyvärr saknades
uppläggningsbestick, dem fick vi låna av ägaren till huset vars garage utgjorde samlingsplats
och matsal. Bordet byggde vi av husägarens bockar och Planjaplåt.
Vi städade garaget så att det skulle vara trevligare att inta sin mat och sitt kvällsfika. Vi
organiserade vårt arbete så att var och en av oss visste exakt vad hon/han skulle ansvara för.
Brandmännen var mycket tacksamma över arrangemanget. Utspisningstiden varade mellan
18.30-21.00. Under denna tid ringde FRG- samordnare från Boden för att informera sig om
läget, kl. 20.40 fick vi ”order” om att ställa i ordning kvällsfikat och avsluta vårt uppdrag.
Klockan 21.30 rapporterade vi till räddningsledaren att vi avviker. (se detaljerad rapport i
bilaga 1)

Tisdagkväll 15/8 kl.21.30 – onsdagsmorgon 16/8  kl. 08.30

Denna kväll hade vi olkia uppdrag (en person till deltog från Älvsbyn, totalt 5 stycken).
Förutom utspisning, kaffekokning, etc, varvade vi detta med att stå vid vägspärrarna samt att
tanka upp bränsle till fordon och i viss mån leverera detta ut till styrkorna. Vi körde även ut
mat till dom olika posteringarna. En person satt i ledningsbussen och dokumenterade
händelser och beslut, samt följde med ut och dokumenterade när räddningsledare och
insatschef åkte runt brandområdet på natten. Vi tog även ansvar för att laga stopp i slasken
samt att städa upp i garaget för en trevligare måltidsmiljö.
Den avlösning som skulle ha skett vid kl. 08.00 onsdagsmorgon efter frukostbespisningen
uteblev, vi var tvungna att avvika vid kl 08.30. (en miss om klockslag och plats gjorde att bl.a
ny dokumentatör dök upp lite sent den morgonen). ( Hoppas jag ej glömt något väsentligt i
rapporten då vi ej var samlade alla FRG:are som var med under söndagspasset)

Utvärdering: Vi har fått mycket uppskattning av de personer som åtnjutit vår service. Vi har
verkligen känt att vår insats har behövts inom de olika funktinerna vi fått verka i. Vi har
samarbetat mycket bra(vår egen bedömning, samma bedömning har tydligen, enligt info.
Kommit från de som sett oss i aktion) / Marina Eklund FRG:are, Älvsbyn



Klockan          Rapport FRG- insats Bodträskfors
        Söndagen 13 aug 2006  bilaga 1 till sammanställning Västbo

16.50 Ringer räddningschefen i Älvsbyn ut ett antal av resurspersonerna i Älvsbyn.
Han önskar att vi snarast kan åka till Bodträskfors eftersom läget är besvärligt.
Han ger oss en kort information om nuläget. Önskar att vi kunde vara på
brandstationen kl. 17.00 för avfärd till Västbo.

17.00 Marianne Ö, Irene H, ngvar G och Marina E är de som deltar. Räddningschefen
informeras oss om att vi skall bege oss till Bodens brandsstation, där finns en bil
till vårt förfogande. Han ger en kort info. om hur mycket det redan brunnit och
att 5 styrkor arbetar för fullt. Vårt uppdrag blir främst att utspisa hungriga brand-
och hemvärnsmän.

17.35 Anländer till räddningstjänsten i Boden. Där möter FRG:s ansvarige och tf .
räddningschef upp med karta + telefonnummer till för oss viktiga personer. Vi
får veta att maten ska transporteras via I 19 till Västbo och vår uppgift blir att
utspisa ca. 70 man. Vi får förhållningsorder om hur mycket vi kan ge till varje
”gubbe”. Vi tar Älvsbyns Volvo till brandplatsen.

17.45 Får vi telefon att maten anlänt till Västbo.
18.30 Ankomst Västbo. Vi tar på oss våra resursvästar och får info av resursansvarige

på plats att vi skulle ställa iordning en matservering i ett privat garage. Älvsbyns
FRG samarbetar intensivt och efter 10 min. har vi av Planjaplåt och bockar byggt
ett serveringsbord samt dukat upp för utspisning. Vi organiserade utspisningen
mellan oss så att var och en visste vad vi skulle göra. (Det följde inte med något
att lägga upp maten på tallrikarna med, dessa fick vi låna av husägaren vars
garage vi ”tagit i beslag”. Även mjölk till kaffet saknades, efterfrågades av
brandmännen)

18.40 Vi ger klartecken att brandmän m.fl. är välkomna till bords. Utspisningen startar.
18.50 Kommer två damer från Brittas pensionat med mat till ca. 50 brandmän, beställt

enligt info av ansvarige från Harads brandkår. Den mannen sa sig inte känna till
att mat var beställd från I 19.

19.40 Ringer ansvarige från FRG Boden för att checka läget. Vi hade det under
kontroll.

20.15 Ringer ansvarig från FRG Boden och säger att när vi tror oss utspisat de flesta
får vi göra iordning kvällsfikat och avsluta vårt uppdrag på plats.

21.00 Till detta klockslag hade vi utspisat 44 brandmän och andra viktiga personer för
uppdraget. 10-12 personer hade valt den andra maten. Av de 44 vi utspisade
gjorde vi 9 portioner för utskjutsning till posteringar. Vi gjorde i ordning ett
tilltalande bord med kvällsfika samt kokade upp flera kannor kaffe. Vi märkte
upp kantiner med sitt innehåll och gjorde en plats för dem som inte hade ätit. Vi
städade upp lokalen och gjorde i ordning sorteringslådor för sopor resp. burkar.

21.30 Ringde vi till ansvarige FRG:are i Boden och gav rapport vad vi gjort.
21.45 Meddelar vi räddningsledaren och insatschefen på plats att vi avslutar vårt

uppdrag. Vi lämnar Västbo för färd mot Boden och byta av bil.
23.00 Åter i Älvsbyn

/Rapportör Marina Eklund



2006-08-17
Rapport om samarbetet med FRG i samband med den stora branden i
Bodträskfors.
Jag befann mej på Räddningstjänsten (som brandman) i Boden söndag den 13/8 där jag och
fyra andra brandmän från Älvsbyn blivit utkallade att upprätthållberedskapen som
förstastyrka för stationen i Boden. Alla brandmännen i Boden befann sig i Bodtrasfors och det
var problem att få tag i folk. I Boden jobbade räddningschefen och en sekreterare samt
samordnaren för FRG i en stabsliknande organisation. Under eftermiddagen samtalade jag
och Marita, samordnaren för FRG, flera gånger och vi började förstå att det skulle behövas
mycket folk och kanske i flera dagar, I samråd med Leif, räddningschef i Älvsbyn erbjöd jag
hjälp från FRG i Älvsbyn. Vi fick kontakt med fyra stycken och de anlände 17.00 på söndag
em. Deras uppgift var att hjälpa till med utspisning i Bodträskfors. När dom kom dit ut så
fanns ett garage som skulle tjänstgöra som utspisningslokal. Mycket bristfällig utrustning
förstås men med fantasi och uppfinningsförmåga så fixade dom till ett riktigt funktionellt
matställe. Älvsbyns FRG medlemmar stannade i Bodträskfors till ca 23.00 på kvällen.Under
tisdagen så fick jag åter en begäran från Marita i Boden om hjälp ute på brandplatsen. Det
behövdes ett gäng som tog tisdagskvällen och natten. Jag ringde och fick ihop samma gäng
samt att jag skulle följa med själv också. Det var meningen att jag skulle sitta i stabsarbetet i
Boden men där var det redan många människor och eftersom vi var enda FRG gruppen som
skulle jobba kväll och natt så tyckte jag att det var smartare att jag hjälpte till i Bodträskfors.
Jag samrådde med räddningsledaren i staben och han tyckte precis som jag så vi bytte
telefonnummer med varandra och så åkte vi iväg Väl ute på plats anmälde jag vår ankomst
och en person fick sätta ledningsbussen och föra anteckningar, en person fick sitta och vakta
en väg så inga obehöriga skulle ta sig förbi, två personer skötte matbiten och en person körde
runt och hämtade bensindunkar och tankade upp dessa samt Körde ut dem igen. Allt funkade
väldigt bra och kl 08.00 så åkte fyra stycken hem, jag stannade kvar till kl 10.00 eftersom det
blev ett glapp innan Bodens FRG kom ut till platsen. Under torsdagen korn en ny förfrågan
om hjälp för söndag kväll, behovet var 3 st jag fixade två stycken och så ställde jag upp själv.
Vi jobbade med utspisning av middag samt ställde för så att det fanns mackor, kaffe o dyl för
kvällen och natten Det blev ett lagom pass på 8 timmar inkl restid, och så fick vi åka en
helikoptertur och det var ju verkligen intressant!

Under rådande omständigheter så tycker jag att allt har funkat jättebra och behållningen var
det fantastiskt goda humör alla visade trots att de allra flesta var fruktansvärt trötta.
Arbetspassen blev för långa både för FRG folk och för brandmännen men det är sånt man
tänker på till en annan gång
En eloge till Marita samordnare för FRG i Boden som jobbat och slitit för att organisera
alltihop. 

Margareta Lundberg 
FRG: ansvarig Älvsbyn



FRG bemanningen Västbo 2006-08-17 kl 1600-2300

Namn   Mob.nr       Uppgift Ant. Övrigt

Rolf Svanberg Boden 070-660 81 86 Gruppsamordning
16-23

Marita Vennberg Stab 070-528 43 45 Kontakt dag
Anders Nordlund Stab 070-295 79 00 Kontakt natt
Anders Lindström Mat 070-316 19 72 Matservice
Christer Grönberg Mat 070-663 21 29 Matservice
Peter Gillnäs Boden 073-096 93 43 Gruppsamordnare

08-16
Lennart Johansson Boden 070-552 60 09
Rolf Andersson Boden 070-365 05 16
Björn Dahl Boden 070-295 63 23
Inger Olovsson Boden 073-073 89 73
Per-Åke Spets Kalix 070-379 55 65
Arne Andersson Kalix 070-354 71 50
Kerstin Nordvall Luleå
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         Sammanfattning av utvärdering gjord 2006 08 30.

Sammanfattningsvis kan vi säga att skogsbranden i Bodträskfors blev en övning som gav
färdighet. Med det menar jag att den planerade övning vi skulle göra under hösten blev en
realistisk händelse.
Alla Frg:are var positiva till arbetet som genomfördes . Det visar dels att nästan alla 24 av 26
utbildade FRG.are fanns på plats någon gång under hela perioden. Vi har också visat en
uthållighet som är beundransvärd.
Den organisation vi skapade under första skedet blev också den organisation som höll under
hela månaden som FRG var i arbete.
Vi fick också testa samarbetet mellan de olika FRG organisationerna i länet. Vilket upplevdes
positiv, speciellt av de gästande FRG: arna. 
Vikten att skapa kontaktnät och samarbetsformer mellan kommunerna är ett måste under en
sådan stor händelse som branden blev.
Det externa samarbetet exempelvis I 19 kök har varit en ovärderlig tillgång. Där har vi i stort
sett haft direktkontakt med skafferiet. Det har funnits personal från 5.30 på morgonen till
22.00 kvällstid. Till det externa vill jag också räkna in alla företagare i Boden som ställt upp
positivt med att ta fram det material som vi har behövt.
Ett mycket bra samarbete från ledning och brandmän har gjort att FRG gruppen har känt sig
tillfreds med arbetet och att FRG gruppen har haft en betydelsefull uppgift. Under månaden
som gått har det byggts upp en gruppdynamik mellan FRG och räddningstjänsten som
kommer att vara en tillgång under andra extra ordinära händelser.
Det som också kommit fram under utvärderingen är vikten av att ha en god lokal för arbetet.
Det garage som FRG ordnade fram och disponerade under månaden vi fanns med i arbetet var
en riktig fullträff. Den fick tjänstgöra som restaurang, viloplats, förråd, samlingslokal, och
sambandscentral.

I samband med utvärderingen kom vi fram till att inget har fungerat dåligt, men med det säger
vi inte att det inte går att förbättra saker. 
Det är viktigt att ha räddningstjänsten lokal som samlingsplats innan man åker iväg på
uppdrag. Då vet gruppen vilka som åker ut, telefonlistor fastställes, samåkning planeras och
sist men något av det viktigaste att utse en eller flera samordnare på plats.
Eftersom vi var många FRG:are ute i början på händelsen, skulle fler samordnare utsedds.
Vad som också hände i början var att många fick arbeta för långa arbetspass. Under de första
två veckorna gick alla FRG:are treskift. Här hade man kanske kunnat försöka att schemalägga
någon form av fyrskiftschema.
En annan viktig punkt är att ha fastställda informationsmöten i ledningsstaben där
FRG:ansvarig deltar. Därmed kan den  FRG:ansvarige också ge ordentlig information när
FRG gruppen åker ut till olycksplatsen.

Bodträskfors branden har varit en utvecklande och lärande händelse där vi fått testa våran
organisation. Alla frågetecken som vi haft om organisationen och vilka funktioner vi kan
hjälpa till med har rätats ut . Vi har också sett att kontraktet som skrivits mellan olika
arbetsgivare och kommunen har fungerat. Som FRG:grupp har vi gått stärkta ut ur vårat
arbete och vi har skapat en god grupp dynamik och grupp känsla.

Marita N Vennberg
FRG:ansvarig
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Utvärdering av FRG-gruppens insatser vid skogs-
branden i Bodträskfors 06-08-11 tom. 06-09-06

Historik 
Branden startade fredagen den 11 augusti 06.00 gick larmet. Då brann ett mindre område vid
Hästmyran, branden gick inte att stoppa utan spred sig under lördagsdygnet både söderut och
norrut. Mer personal krävdes och all ledig personal kallades in. Hemvärnet stötte till redan
under fredagsdygnet deras uppgift var att jobba mot branden. Helikopter med vattenbalja
anlände under lördagskvällen vilket var i senaste laget för att kunna få kontroll på branden. I
efterhand borde bakre ledning ordnat helikopter under lördag på annat sätt alltså privat.
Branden har sedan pågått med olika styrkor involverade till torsdagen 06-09-06 då den
överlämnades till markägarna
Som mest jobbade 40 brandmän, 30 hemvärnssoldater, 7 helikoptrar, 17 ur frivilliga
resursgruppen samt 5 markägare med skördare, vattentankar etc… under samma period. 

Frg-ansvarige kallades in på söndag 06-08-13 klockan 13.00 och deras första uppgift var att
informera de boendena om eventuell utrymning. Frg har sedan varit igång under hela perioden
alltså nästan 4 veckor, det kräver uthållighet med en väl planerad organisation under den mest
häktiska delen fick Frg söka samarbete med tre andra kommuners Frg( Älvsbyn, Kalix och
Luleå). Under den första veckan jobbade en Frg-ansvarig Hela tiden i bakre ledning på
Räddningstjänsten Boden.

Fakta 
Totalt har Bodens Kommun 26 utbildade Frg av dessa har 24 varit aktiva. De uppgifter Frg
har utfört under dessa 4 veckor är följande: 

• Information på stödcentrum tillsammans med Posom-gruppen(Harads skola) 
• Utrymning av fastigheter inom brandområdet(ca 40 personer utrymdes) 
• Transport av förnödenheter till främre ledningsplats(Västbo en sträcka på 7mil enkel

resa från Bodens centalort) allt från mat, vatten, snus, toapapper etc…. 
• Transport av brandpersonal från flygplatsen, centralstationen till brandplatsen 
• Tankning av bensindunkar som skedde i Harads(2 mil från brandplatsen) 
• Avspärrning av vägar till området i norr och söder 
• Bevakning under natten av utrymda fastigheter 
• Skrev loggbok vid främre ledningsplats i datorn som tillhörde ledningsfordonet 
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Alla som har kommit i kontakt med Frg har uppfattat denna organisation som en fantastisk
tillgång under hela perioden. Kårer som har anlänt från Södra Rosslagen, Storuman,
Sundsvall, Örnsköldsvik, Lycksele, samt nästan hela norrbotten har tackat gruppen oerhört
mycket. I början undrade många vilka de var och hur det har kommit till för flera av dessa
kommuner har ingen egen sådan organisation. Frg kommer med all säkerhet att användas
flitigt nu i Bodens kommun och i Norrbotten för den har visat sig vara bra och uthållig

Erfarenheter från Frg ansvarig 

Fungerade bra: 
Positiv grupp som var lätt att styra 
Samarbetet med externa var enkelt att göra från bakre ledning 
Tydliga ”rågångar” i bakre ledning 
Rätt att Frg ansvarig sitter i bakre ledning
Bra avrapportering från främre ledningsplats till bakre
Förbättringar:
Kommunens info avdelning snabbare på plats för att bakre ledning ska fungera 
Dåligt att vi inte har mer fordon av kommunen eller försvaret(körde egna bilar)
Måste ta med evakueringsblanketter nästa gång vid utrymning 
Fasta tider för stabsmöten varje dag behövs 
Bör finnas en Frg samordnare vid främre ledningsplats 
Kortare arbetspass
Idéer och nya infallsvinklar: 
Varje Frg tillgång till personlig ryggsäck med visst material med 
Träff med polisen om vad som gäller vid vägavspärrningar samt förklara vad FRG är
Tema och utbildningskvällar där våra olika aktörer får ge information om sitt 

Erfarenheter från hela Frg gruppen samt övriga kommuner
Fungerade bra: 
Frg ansvarig mycket bra i sin roll 
Lätt att få åka från sin ordinarie arbetsgivaren tack vara skrivet kontrakt 
Lokalen där främre ledning fanns var utmärkt för det som vi utförde 
Bra stämning mellan alla i gruppen och övriga kommuners Frg grupper 
Avlösning av hela grupper fungerade mycket bra från Frg ansvarig 
Förbättringar:
Arbetslista ordnas i bakre ledning där man kan anteckna olika arbetspass 
En Frg samordnare ute på plats vid främre ledning bör alltid vara utsedd för kontakt bakåt till
Frg ansvarige i bakre ledningen
Bättre information ut till grupperna om status på läget
Tidigt bra kartor till grupperna i fält 
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Namnbrickor på alla så man kan utdela namn mellan varandra
 Kortare arbetspass ute vid stationerna speciellt vid avspärrningarna 
För mycket transporter med egna bilar 
Tillgång till varmvatten för att sköta hygienen vid mathanteringen 
Ta tillvara kompetensen på alla som kommer från olika frivilliga organisationer 
Telefonlista på alla som var igång eller speciellt radionät

Idéer och nya infallsvinklar: 
Varje Frg har en personlig ryggsäck med viktigt material i fält 
Fler utbildade Frg ansvariga och samordnare
Telefonlista upprättas för Frg i hela länet 
Utbildning när det gäller utrymning, vakt vid avspärrning samt bevakning av fastigheter 

Säkerhetssamordnarens erfarenheter
Frg gruppen utbildades hos oss under 2005 och alla 26 var färdig utbildade till2006. 
Min erfarenhet av utbildningsinnehållet i grundutbildningen i stort inte kommer till
användning vid en stor händelse som denna. Det som möjligen härrör dit är 
KRISSTÖD OCH INFORMATIONS KUNSKAP. Det behövs en vidgad syn på
utbildningsinnehållet endera som grundutbildning eller som fortbildning. 

Vidare så måste Frg ansvarig utbildningen spetsas. Jag föreslår att den ska innehålla en stor
del arbetsledning, övningsupplägg och sist men inte minst stabsarbete.

En mycket svår bit med Frg grupperna är vad ska träffarna innehålla efter grundutbildningen
och här krävs det krafttag i Frg ansvarige utbildningen för att ge dessa personer ett ordentligt
stöd och underlag när det kommer tillbaka från utbildningen.

 Man bör även titta på att inrätta ett nytt begrepp som kan heta Frg samordnare. 
Vad är då detta? Det är den Frg ansvariges förlängda arm i fält den som rapporterar tillbaka
allt till Frg ansvarige i staben All kommunikation bakåt som vi brukar säga inom
Räddningstjänsten sker mellan dessa två personer. Det borde kunna vara så att det inrättas en
speciell utbildning för dessa med liknade innehåll som den utbildningen för FRG ansvarig.

Slutsatsen av denna stora brand gällande Frg är att det har fungerat mycket bra, men allt kan
göras ännu bättre om vi tar till oss de erfarenheter som har kommit fram. Jag tycker att KBM
tar del av denna skrivelse och kontaktar mig om ni undrar något. Jag kan vidare stå till
förfogande som föredragare vid någon träff om så önskas. 

Tommy Lindvall 

Säkerhetssamordnare 
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20060830       Utvärdering grupp FRG ansvarig.
       (Marita N Vennberg bakre stab)

Fungerade bra Förbättringar till nästa uppdrag
* Positiva FRG:are till arbete * Kommunens växel snabbare på plats
* Samverkan mellan alla FRG:are. * Möjlighet att kunna låna bilar av
* Samarbete med externt folk    försvaret, kommunen (personbilar).
   Ex. köket I 19, affärer, vårdcentraler. * Evakueringsblankett lämnas och
* Tydliga ”rågångar” i ledningsfunktionen    fylles i av FRG:are i samband med
* Bra samarbete med ledning och brandmän    evakueringen.
* Tilliten till FRG ansvarig att sköta sitt uppdrag * Fasta informationsmöten på morgon
* Rätt organisation att FRG ansvarig sitter   och eftermiddag med ledningen
i bakre stab    i bakre stab
* POSOM samverkan med FRG  * Tydligare roll till samordnande på
* Ny samverkanspartner polisen     olycksplatsen
* 92% av våra FRG:are har varit i arbete  * Korta ned arbetspassen

Idéer och nya infallsvinklar    Övrigt

* Varje FRG:are her en personlig  * En utvecklande och lärande händelse
   Ryggsäck    där vi fått testa våran organisation.
* Träff med polisen, där vi får berätta om FRG * Efter vårat arbete har jag förstått
* Tema och utbildningskvällar där våra    vikten av att ha en god grupp
  Olika aktörer får ge information om sitt    dynamik, med rgelbundna träffar.
  



2006 0830 Utvärdering FRG:ansvarig Luleå

Fungerat bra: Förbättringar till nästa uppdrag:

*Generellt har allt fungerat väldigt bra * Inte så långa arbetsskift
* Marita FRG ansvarig har hjort ett mycket * Informera vid skiftbytena
   Bra arbete * Problem med bilar
* Ett bra samarbete
* Positivt mottagande som gäst.



2006 08 30       Utvärdering  grupp 1

Fungerade bra. Förbättringar till nästa uppdrag

* Arbetstider och information av Marita * Utrustning ex. ficklampor, kläder,
* Kontrakten med arbetsgivaren    kommunikationsradio, regnkläder.
* Matfördelningen * Bilar
* Lokalen *  Tillgången till varmvatten
* Bra bemötande av ledningen * Fler FRG samordnare, för avlösning

* Bättre information vid uppsamlings- 
   platsen i detta fall Haradsskola.

Idéer, nya infallsvinklar. Övrigt.

* En samordnare, arbetsledare * Färdigt arbetsschema
   På olycksplatsen * Telefonlista FRG i länet.



2006 08 30       Utvärdering grupp 2

Fungerat bra.                   Förbättringar till nästa uppdrag.

* Information mellan FRG:are                   * Tydlig roll för samordnare på plats
   När samordnare funnits på plats                   * Saknade information om brandförloppet
* Maritas insats fungerat utmärkt                   * Tillgängliga och bra kartor
* Bra med samlingsplats                   * Samlingsplats utrustad med telefon,
* Bra stämmning bland alla radio.

                  * Ta vara på den kompetens som finns
hos alla FRG:are och deras    
frivilliga organisationer

                 * Helst inte köra med egna bilar
                 * Namnbricka ex. FRG Boden
                 * Byta av arbetsuppgifter oftare.

Idéer, nya infallsvinklar                     Övrigt

* Fler samordnare. Marita behöver * Hur gör man med FRG:are som står
   Avlösning, någon att bolla med.    Till arbetsmarknadens förfogande?
* FRG:are utrustas med personlig * Intressant och värdefullt att få prova
   Ryggsäck    våran organisation.
* Samåkning till och från platsen. * Adresslista i bakre stab där man fått

   Teckna sina arbetspass.



2006 08 30 Utvärdering grupp 3 (Gäst FRG:are)

Fungerade bra. Förbättringar till nästa uppdrag

* Lokalen vi arbetade i. * Anpassa skiften.
* Samarbetet * Information vid skiftbyten.
* Maritas organisation * Information om brandläget.

*Snabbt på plats med toaletter
* Hygien i samband med mat-
   Hanteringen.

Idéer, nya infallsvinklar Övrigt

* Utbildning när det gäller   
   Evakuering, vakt vid avspärrningar , 
   Bevakning av fastigheter
   Utrustning för uppdraget ex. ryggsäck.



2008 08 30 Utvärdering grupp 4.

Förbättringar till nästa uppdrag.

• Kortare vaktpass, högst 2 timmar.
• Telefonlista på alla som är aktuella, och var de finns placerade.
• Att ha en fast station där man skriver upp namn och mobilnummer
• Att se till med att ordna bilar/transporter t.ex. SKBR
• Information vid avlösning- avrapportering.
• Information av alla slag

Idéer och nya infallsvinklar

• Utrustning, ex, namnskyltar, ficklampor, kniv, sjukvårdsartiklar, m.m.
• Skyltar att märka upp bilar med


