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Datum och tid:  Larm inkom kl. 13:50, rtj avslut kl.21:41  
Plats:  , Eskilstuna (se position på karta) 
Typ av olycka:  Brand i byggnad 
Insatsrapport (nr): 2010A00966 
SOS Ärende nr:   22_802470_2 
 

 
Bild 1. Översiktsbild av skadeplatsen. 

 

Syfte och avgränsning 
Syftet med denna rapport är att i ett lärande ändamål, i skälig omfattning utreda olyckans orsak, förlopp och 
konsekvens samt insatsens karaktär. Rapportförfattarna gör inte anspråk på att redovisa fullständig fakta eller 
omfattning utan har valt de delar som kan vara av intresse för ett lärande av olyckan. Således utreds ingen 
ansvarsfråga utan istället har författarna försökt identifiera systemförbättringar. 
 

Sammanfattning av händelseförlopp och konsekvenser av olyckan 
Eftermiddagen den 10/12-10 härjade en brand i två parhus i stadsdelen  i Eskilstuna. En insats som 
fordrade omfattande personella och materiella resurser från räddningstjänsten i Eskilstuna. Insatsen pågick i 
strax under åtta timmar. Ingen person skadades men totalskador av brand och vatten uppkom på sammanlagt 
fyra hushåll. 
 

Direkta orsaker till olyckan 
Orsaken till branden är okänd men startföremålet tros vara personbil i carport. Detta stämmer också med 
vittnesuppgifter. Bedömningen är inte säkerställd av brandutredning. 
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Insatsen/händelseförlopp 
Branden upptäcktes av grannar som rapporterat in att det såg ut att brinna i carporten till hushåll 18 och dessa 
grannar larmade via 112 ca 13.50 på fredagseftermiddagen. SOS larmar ”Stort larm” på station 100 varpå 
styrkan inklusive insatsledare beger sig ut mot olycksplatsen. Även stabschef bemannar stabsrummet och 
räddningschef i beredskap beger sig ut mot skadeplats. Även BMB larmas, likaså polis och ambulans.  
 

 
Bild 2. Rökpelaren syns från Västerleden, ca 3km från skadeplats. 
 
När räddningstjänsten (IL, kl 14.01) anländer (se bild 3 och 4) syns en fullt utvecklad brand i Hushåll 18 och 
carport. Polis möter upp och kan meddela att hushållen 16, 18 och 20 är utrymda. IL fann också att de boende i 
hushåll 14 tog på sig ytterkläder för att utrymma. IL beslutar om inriktning att begränsa branden till hushållen 
16 och 18.  
 
Slangsystem läggs ut och säkring av vatten påbörjas samtidigt som begränsningsarbetet. I samband med 
begränsningen sker arbete av brandmännen på hustaken till de intilliggande hushållen som då ännu inte hunnit 
bli förstörda.  
 
14.06 kallas D130 till brandplatsen och strax därefter konstateras att branden även sprider sig till det tredje 
hushållet (20).  14.13 Aktiveras RVL som också beger sig ut mot skadeplats. 
 
14.17 RCB tar över som RL, IL blir skadeplatschef. Nya rökskydd rekvireras från staben kl 14.44. 
Släckningsarbetet fortsätter och är stundtals inne i ett kritiskt skeende med spridningsrisk mot nästa huskropp 
(förråd mot hushåll 22). Läget stabiliseras sedermera, grävmaskin kallas till platsen först för begränsning men 
används istället efter framkomst till att förbättra åtkomligheten vid släckning. Motorsåg användes i hushållen 
16 och 20 också för att komma åt med mer effektiv släckning. 
 
16.57 begärs vattenavstängning till  18. Ansvarig beger sig mot platsen ca 10 minuter senare.  
 
18.01 avvecklas staben, 1180 åker hem mot stationen. Avlösning påbörjas. Läget ser då förhållandevis lugnt ut. 
Spridningsrisken är avvärjd och senare under kvällen pågår eftersläckning. 
 
21.41 avslutas räddningstjänsten och fram till natten stannar tankbil med personal 
föreftersläckning/bevakning. 
 



Brand i byggnad, , Eskilstuna 2010-12-10  

Sida 3 
 

 
 

 
Bild 3. Första basbilen (101) som rullar in mot skadeplats. 
 

 
Bild 4. IL redan på plats. Fullt utvecklad brand från carport och hus. Det går även att skönja hur branden spridit 
sig till takfoten på nästa huskropp sett från startbyggnad. 
 
 

Byggnadens konstruktion 
Brf.  3 fastigheten  5:48( tidigare 5:20). 
Parhus byggår 1994, enplan med oinredd vind (golvad yta c:a 12 m2, kallförråd, uppgång via klädkammare). 
Huset består av två lägenheter om tre (76 m2)resp. fyra (95 m2)r.o.k till varje enhet finns vidbyggt 
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carport/förråd (förrådet är isolerat). Den aktuella husgruppen består av tre huskroppar (se fotobilaga) med 
mellanliggande carport/förråd dessa är något förskjutna mot gatan. Avståndet mellan huskropp och 
carport/förråd är 1,4 m, den fria luftspalten, lodrät, är mindre än 1 m (se foton). Byggnadsritningar bifogas som 
bilaga. 
 
Uppgifter från den tekniska byggbeskrivningen, bygglovshandlingarna: 
Väggar, långsida/kortsida: från utsidan, lockpanel, spikregel, vindskyddspapp, 35x175 reglar K12 c 600, 170 
mineralull, salningsreglar med randisol. Plastfolie 0,15 samt 13 mm gipsskiva. 
Gavelspets: lockpanel, vindskyddspapper 45x95 reglar 
Lägenhetsavskiljande vägg: 2x13 mm gips, 45x75 regel m 70 mm isolering, luftspalt, 45x75 m 70 mm isolering 
samt 2x13 mm gips. Denna vägg ansluter mot råsponten i yttertaket. 
Bjälklag/undertak: gipsplank, 18x45 glespanel, plastfolie 0,20 mm, takstolar c7c 1200 samt 450 mm lösull. 
Tak: Betongtakpannor, underlagspapp samt råspont. 
Det finns inget som tyder på att man frångått den tekniska beskrivningen. 

 
 
 

 
Bild 5 och 6: Avståndet mellan boningshus och carport/förråd är mycket litet. 

 
 
 
 

 
Bild 7 och 8: Byggnadskonstruktionen visar lätt brännbar carport och smala takstolar. 
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Bild 9 och 10: Avstånd mellan hus/carport och takets konstruktion. 

 
 
 
 
 
 
  



Brand i byggnad, , Eskilstuna 2010-12-10  

Sida 6 
 

 
 

 
Erfarenheter / Allmänna kommentarer 
All personal som närvarande under denna insats har fått möjlighet att ge sin bild av händelsen och vad som 
hände under just deras tid på skadeplats och i arbetet runt olyckan. Alla befäl har dessutom intervjuats och det 
är deras bild av läget på platsen som redovisas. Med anledning av detta presenteras förhållandevis subjektiva 
lägesbilder och kommentarer. 
 
Nedan finns kommentarer från personalen som yttrat sig angående händelseförloppet. Dessa kommentarer är 
inte representerar närvarande personers egna synpunkter eller idéer. Syftet med dessa är att ge tips och idéer 
för hur vi i framtiden kan förbättra insatserna. 
 

 Tydlig sektorindelning blir viktig när styrkor från flera stationer är på samma skadeplats. 
 

 Automatpåfyllning på tankfordon kan vara riskabla att använda. 
 

 Vid en insats då rökdykning inte görs är det fördelaktigt att alla använder samma radiokanal för 
kommunikation. 

 

 Grävmaskin bra att ha i ett tidigt skede. 
 

 Mer övning behövs. 
 

 Ledningsnivåer på platsen måste vara tydliga. Vem gör vad? 
 

 Förberedelse för att hantera verktyg vid kyla. 
 

 Sektorindelning bör komma tidigt. 
 

 Låt vattnet flöda i slangarna så de inte fryser. 
 

 Låt kemstugan vila i vagnhallen och låt båda lastväxlarna vara lastade med vatten. 
 

 Organisation vid brandplats kan förbättras. Bra att backa tillbaks och ta ett taktiksnack. 
 

 Fordonståg, Tankbil ett måste initialt. Kemstuga? 
 

 Fordonsplacering, ta till avstånd från branden 
 

 Bra att ta till begränsningslinjer i tidigt skede 
 

 Radio, använd den mera. Vid ingen rökdykning alla på samma kanal 
 

 Vid förstärkning, backa tillbaka och gör en tydlig sektorindelning 
 

 Skuminblandning? 
 

 Presskonferens, Ledningsplats 1180 
 

 Se över fyllningssystemet på tankbilarna. Tankventilerna fryser!! fyll underifrån vintertid. Lägg på 
skyfflar på tankarna. Gasolvärmare? 

 

 Var försiktiga uppe på tak! 
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 Stäng jalusierna så mycket det går och sätt på skåpvärmarna 
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Brister i insatsen/förslag till åtgärder 
Taktisk inriktning - Grävmaskin 
Beslut om att använda en grävmaskin för att underlätta släckningsarbetet togs men hade kunnat fattas tidigare 
för ett mer effektivt resultat. Grävmaskinen visade sig kunna bistå med mycket god hjälp. Värt att tänka på är 
att den här typen av extern resurs behöver planeras in i förväg med tanke på framkörningstid etc. I det aktuella 
fallet var grävmaskin med förare på plats 30-40 minuter efter rekvirering. Detta är värt att plocka med sig 
erfarenheten till liknande insatser då det är tätt mellan husen som brinner eller är hotade. I det aktuella fallet 
låg alla hus inom samma fastighet med kort avstånd mellan byggnaderna vilket möjliggjorde snabb 
brandspridning.  
 

Säkert vatten - förbrukning 
Vattenbehovet blev påtagligt snabbt i insatsen. Detta trots att vatten från två tankbilar och två basbilar 
(sammanlagt ca 25m

3
) fanns tillgängligt. En av anledningarna till att vattenförbrukningen blev så hög under 

insatsen var det tidiga begränsnings/släckningsbeslutet som togs. Till detta användes både strålrör och 
dimspikar.   
 

Säkert vatten - tillgång 
Trots att säkring mot brandpost startades nästan omedelbart efter framkomst tog det lång tid innan 
vattentillgången var säkrad. Det fanns enligt brandpostkartan två stycken någorlunda närbelägna brandposter 
varav den ena (som var något närmare skadeplatsen enligt kartan) inte gick att finna. Till nästa brandpost drogs 
drygt 150 meter grovslang (6 längder).  På grund av tidsfördröjningen med detta tillsammans med den stora 
vattenförbrukningen beordrades en man med tankbil att åka för påfyllning på annat ställe.  Problematik med 
brandposter är svårt att åtgärda då underhållet inte ansvaras av den egna organisationen.  
 
På stn100 finns för närvarande två lastväxlare varav en står redo, fylld med vatten. På den andra står en KEM-
container. Momentet för omlastning som i detta fall då vattenbehovet överskrider tillgången i den ena 
lastväxlaren plus basbilarna blir en tidsförlust. Tiden att lasta av KEM-containern och lasta på vattentanken för 
en ensam chaufför uppskattas till ca 10 minuter. Rekommendationen blir därför att utreda om det är mer 
lämpligt att låta båda lastväxlarna stå redo med vatten (eller en olastad) då behovet av två tankbilar är mer 
vanligt förekommande än behovet av KEM-container. 
 

Säkert vatten - utrustning 
Stora problem upptäcktes med att fylla på vatten från brandpost till tankbil. Detta berodde mest troligt på 
frusna ventiler till båda tankarna. Brandpostvattnet fick därför dras om till ena basbilen (101) för att komma till 
nytta på så vis istället.  
 

Överlämning RL 
Överlämning som skedde mellan IL och RCB gjorde att RCB blev aktiv som räddningsledare på olyckan. När så 
sker bör ny RCB kallas in och formellt överta uppdraget. En extra behörig RCB fanns hela tiden med på 
stationen men fick aldrig överlämningen formellt. 
 
 

Samband 
D100 hade svårt att få kontakt med personalen från D130. Vad detta berodde på är oklart. 
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Media/allmänhet/avspärrning 
Det var stort flöde på människor inne på skadeplatsområdet. För vår egen och allmänhetens säkerhet måste vi 
vara tydliga med var allmänheten får vistas och dessa måste respektera avspärrningar. Dels för vår arbetsro 
men även för att det är en farlig plats att vistas på för människor utan kunskap och skyddsutrustning. 
 

Dokumentation 
Bilder togs i viss omfattning men mer hade behövts. Detta är viktigt för allt utredningsarbete efter olyckan. 
 
 

Återföring 
Rapporten offentliggörs internt för alla intresserade att läsa. 
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Bilagor 
 

 



Brand i byggnad, , Eskilstuna 2010-12-10  

Sida 11 
 

 

 




