
       
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
           ÖLAND 
 

 
 
POSTADRESS GATUADRESS TELEFON   TELEFAX 
Box 111  Storgatan 89  0485-470 00  0485-472 62 
386 22 FÄRJESTADEN FÄRJESTADEN Borgholm 880 00 Borgholm 12870 
 

Olycksundersökningsprotokoll 
 
 
 
 
 

 
 
 
Olycka: Brand i byggnad 
Datum : 2012-04-20 
Dnr:    : RU 12-82 
SOS larm nr:  
Väder: Syd-Sydväst 2-5 m/sek 
Adress:  
 
 
 
 
 



       
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
           ÖLAND 
 

 
 
POSTADRESS GATUADRESS TELEFON   TELEFAX 
Box 111  Storgatan 89  0485-470 00  0485-472 62 
386 22 FÄRJESTADEN FÄRJESTADEN Borgholm 880 00 Borgholm 12870 
 

 
 
 
 
Händelseförlopp 
Fredagen den 20 april 2012 inkom larm till SOS angående brand i villa i byn  på Löttorps distrikt. 
Operatören på larmcentralen  uppfattade att en man försökte släcka en pågående brand, sedan slutade samtalet. 
Stort larm sändes till Löttorp samt Borgholms brandstation. RCB fick larm samtidigt med övriga enheter och 
anlände till platsen samtidigt med ambulans. Vid framkomsten stod fastighetsägaren utanför huset med 
vattenslang, medan kraftig rökutveckling bolmade ur trapphuset. 
Mannen fördes åt sidan och fick hjälp av sjukvårdspersonalen och omedelbart efteråt sker en antändning av 
brandgaserna i trappan.. Släckförsök med pulversläckare gjordes med gott resultat som stoppar upp branden i 
ca: 30 sekunder, strax därpå sker en ny antändning.  
 
Styrkan från Löttorp anländer och påbörjar rökdykarinsats och får effekt av insatsen i trapphuset, däremot har 
brandgaserna redan nått övre plan och vinden där torrt material antänds, vilket omöjliggjorde vidare 
inträngning och invändig släckning.  
Borgholm anländer med släckbil och tank, vattenförsörjningen tryggas, en sektorsindelning gjordes och 
fungerade bra.  
Förstärkning begärdes från Färjestaden i form av tankbil och container. 
Färjestaden anländer och får en sektor tilldelad vilket fungerar utmärkt. 
 
Vinden var syd,sydväst 2-5 m/sek och drog ett kraftigt gnistregn över angränsande fastighet, men Borgholm 
och Färjestaden lyckades hindra vidare brandspridning till den gården, medan Löttorp ansvarade för släckning 
av det drabbade huset. 
 
Byggnaden 
Det drabbade huset är en äldre bostadsbyggnad i två plan på hög stenfot och utgör egen fastighet. 
Huset är uppfört i trä, med tegeltak lagt på ett befintligt spåntak, (vilket bidrog till det snabba brandförloppet 
på vinden). 
 
I vindriktningen ligger grannfastigheten på ett avstånd av ca: 4 meter  och även den ett äldre bostadshus i trä i 
två plan. 
 
Räddningsinsatsen  
Insatsen har fungerat bra trots att huset inte gick att rädda. Med en insatstid på ca: 20 minuter och utvecklad 
brand i träbyggnad måste vi ha förståelse för detta. 
Tittar vi på slutresultatet har insatsen resulterat i att miljonbelopp har räddats, med tanke på grannfastigheten. 
Det kanske är så vi skall se på det 
 
 



       
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
           ÖLAND 
 

 
 
POSTADRESS GATUADRESS TELEFON   TELEFAX 
Box 111  Storgatan 89  0485-470 00  0485-472 62 
386 22 FÄRJESTADEN FÄRJESTADEN Borgholm 880 00 Borgholm 12870 
 

 
Brandorsak 
Fastighetsägaren eldar normalt inte i öppna spisen i rummet, men skulle elda upp några kartonger och lite 
träbitar. 
Han märker att gnistor ramlar ner inne i spisen och kraftig rök sprider sig. Han går ut på gårdsplanen och tittar 
på skorsten och upptäcker svart rök, när han kommer in i huset är det rökfyllt. 
Trolig orsak, Kajbo som satt igen skorsten och antänts som sedan ramlat ned och antänt inredning. 
Sannolik orsak: Aska som placerats i påse i trapphuset. Enligt sotaren har detta påträffats i trapphuset vid 
sotning tidigare. 
 
Svårigheter 
Vatten, vatten, vatten. Släckbil och tank är inte tillräckligt vid insatser som kräver mycket vatten för släckning 
och begränsning. 
Eftersom första styrkan som regel är ensamma på plats ca: 20-30 minuter är dropparna dyrbara, att känna till 
brandpostnätet (om det finns) och befintliga branddammar är mycket värdefullt. 
 
Förslag 
Att på något sätt få in koordinater (små punkter) på GPS skärmen i bilen som markerar dessa redan under 
framkörning. 
Kontakt kommer att tas med den som ansvarar för dammar och brandpostnätet i kommunen om möjlighet 
finns. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenneth Möller 
Brandinspektör 
RCB vid insatsen 
 
 
 




