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Bandvagnen tar sig fram i den eländiga terrängen under branden i Silpinge. Den kan ta 1,5 kubikmeter vatten på sitt släp. 

Brand i eländig terräng. 
Då är de ideella krafterna i Gränslös samverkan en ovärderlig resurs. 
Vid torsdagens skogsbrand i Silpinge sattes de in för andra gången någonsin i Blekinge. 
Larmet om skogsbranden i Silpinge, utanför Bräkne-Hoby, kom klockan 16.11 på torsdagen. 

Ganska snart stod det klart att ett större område på 100 gånger 100 meter brann. 

Räddningstjänsten valde då genast att kalla in den ideella föreningen Gränslös samverkan för att få ut 
en av deras bandvagnar i terrängen. 



– Tidigt efter larmet, innan jag var på plats själv, så kom vi överens om att larma in dem med tanke på 
att det är så torrt, säger Anna Henningsson, räddningschef på Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

•  

Räddningstjänsten har inga egna bandvagnar. 

– Att kunna få ut en tank som är rörlig, som de har på släpet till bandvagnen, underlättar mycket, 
säger Henningsson. 

Gränslös samverkan har hand om fyra bandvagnar som kan sättas in i östra Blekinge. Två av dem är 
utrustade för bekämpning av skogsbränder och det var en av dem som nu användes i Silpinge. 

– Vi renoverar, sköter och underhåller dem på ideell basis, berättar Jonas Bärnheim, som är 
ordförande i föreningen. 

Det här var andra gången någonsin de sattes in i skarpt läge i Blekinge. Första gången var vid 
skogsbranden i Svängsta för några veckor sedan. 

 

Foto: Staffan Lindbom 

Daniel Stenfelt, från deltidskåren i Bräkne-Hoby, var på fredagen på plats för att arbeta med eftersläckning på brandplatsen. 

Totalt var brandmän från sju olika stationer inblandade i att bekämpa branden. En helikopter från 
försvaret körde 40 gånger och hämtade vatten i en närliggande sjö. 



– Den tar två kubikmeter åt gången så det blev ju 80 kubikmeter (80 000 liter) totalt. Det föll som ett 
regn över branden, säger Kent Hoff, insatsledare på räddningstjänsten. 

Han lyfter också fram Gränslös samverkans insats när en skogsbrand i så svår terräng ska bekämpas. 

– De är exceptionellt entusiastiska och en bra resurs. De kan ta med sig 1,5 kubikmeter vatten. Det är 
inte så mycket, men de kan komma fram överallt. 

 

Foto: Samuel Abrahamsson 

Helikoptern som bekämpade branden fyllde på nytt vatten 40 gånger. Varje gång kan den ta 2 000 liter vatten. 

Klockan fem på natten löstes personerna från den ideella föreningen av, och bandvagnen fortsatte 
sedan att delta i eftersläckningsarbetet. 

På fredagsförmiddagen kunde insatsen fokuseras på just eftersläckning och efterkontroll. 

– Det hade brunnit långt ner i marken och i mitten av brandområdet var det en höjd på 10–15 meter. 
Det var eländig terräng med skrevor. Det brinner säkert nere i marken även om det inte syns, sa Kent 
Hoff på fredagsmorgonen. 

Gränslös samverkan består av omkring 30 personer som är engagerade i olika nivåer. 

– Sen är vi även engagerade i Frivilliga automobilkåren, där vi har uppdrag på nationell basis. Vi har 
bland annat tjänstgjort under den stora branden i Västmanland 2014 och förra året var vi i Värnamo 



vid den stora mossbranden där. Då kör vi ofta bandvagnar som ägs av Svenska kraftnät eller 
Trafikverket, säger Jonas Bärnheim. 
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Jonas Bärnheim, ordförande i Gränslös samverkan, under en övning i höstas. 

Allt arbete med underhåll av bandvagnarna, och all jourtid, sker på ideell basis. 

– Men när vi tas i skarp insats, som nu, så får vi ju ersättning. Vi ersätts med samma insatsnivå som 
deltidsbrandmän, säger Bärnheim. 

Räddningschefen i östra Blekinge, Anna Henningsson, var ansvarig för utvärderingen av arbetet vid 
den stora branden i Västmanland för fyra år sedan och efter det menar Bärnheim att räddningstjänsten 
sätter in större resurser i ett tidigare skede. 

– Där såg man vilken nytta man hade av bandvagnarna. Man lärde sig oerhört mycket av vad som gick 
fel 2014. I dag jobbar man på ett annat sätt när det är så stor brandrisk. Man drar på ordentligt från 
början för att senare kunna backa. Det gjorde man inte i Västmanland. Nu är man jättesnabba med att 
ta in helikoptrar och stöd från oss, säger Bärnheim. 

– Det behövs mycket resurser när det är så här torrt. Ju fler armar och ben vi kan ha som hjälper till på 
olika sätt desto bättre är det. Den här resursen – bandvagn med vattentank – är inte bara en resurs för 
att få ut materiel och personal. Det faktum att de har vatten med sig när det är otillgänglig terräng 
underlättar betydligt, säger Anna Henningsson. 



FAKTA 

Storbranden i Västmanland 

Den stora skogsbranden bröt ut den 31 juli 2014 på ett kalhygge i Surahammars kommun. 

Den beskrivs som den största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet. 

13 800 hektar skog drabbades och ungefär 25 byggnader brann ner eller blev på annat sätt 

brandskadade. 

Först den 11 september avslutades räddningsinsatsen officiellt. 

Källa: Wikipedia. 
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