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SAMMANFATTNING 
Denna rapport beskriver en brand i en byggnad inrymmande affärslokaler, bostäder, tand-
läkarmottagning och garage. Branden som startade i en presentbutik fick ett häftigt förlopp 
med omfattande rökspridning som följd. Inga människor befann sig i presentbutiken då 
branden upptäcktes. Flera personer i byggnaden uppmärksammade brandröken och larmade 
SOS Alarm. Personal i angränsande matbutik lämnade butiken först efter upprepade upp-
maningar från räddningspersonalen. Några av de boende lämnade sina lägenheter men de 
flesta stannade kvar varav flera tvingades ut på sina balkonger pga rökspridning in i lägen-
heten. En kvinna lämnade sin lägenhet och tog sig ut genom ett rökfyllt trapphus strax innan 
räddningsstyrkan anlände. 
 
Insatsen var inledningsvis komplicerad pga begränsade resurser, många drabbade, svårigheter 
att lokalisera branden och omfattande rökspridning. När styrkorna anlände till platsen var 
rökutvecklingen kraftig. Många människor hade samlats på gatan utanför. Rök hade trängt in i 
båda trapphusen och i flera av affärslokalerna. Styrkorna larmades till bostadsdelen av bygg-
naden men strax efter framkomst stod det klart att det istället brann i en affärslokal i en annan 
del av byggnaden. På grund av den omfattande rökspridningen var det under insatsens 
inledning oklart om det brann på flera ställen samtidigt i byggnaden.  
 
Den ena styrkan gjorde angrepp mot branden i presentbutiken medan den andra styrkan inled-
ningsvis inriktades på att brandgasventilera och kontrollera de båda trapphusen samt ett inter-
net café. Det tog lång tid att brandgasventilera trapphusen eftersom ingen av rökluckorna 
kunde öppnas med dess öppningsanordning.  
 
Branden var svår att lokalisera pga mycket dåliga siktförhållanden och hög inredningsgrad. 
När branden väl lokaliserades var den svårsläckt pga den stora mängd brännbart material som 
var involverat i branden.  
 
Orsaken till branden har inte gått att fastställa. Genom brandutredningen har en rad byggnads-
tekniska brister uppmärksammats: 
 

- brandavskiljning mellan trapphus 49 och matbutiken (öppet överluftsgaller) 
- brandavskiljning mellan presentbutik och entréhall Stora Gatan 49 (otätt dörrparti) 
- brandavskiljning mellan våningsplan (otäta rörgenomföringar) 
- brandavskiljning mellan olika butikslokaler (otäta rör- och kanalgenomföringar) 
- brandavskiljning mellan trapphus och lägenheter (dörrblad sluter inte tätt mot karm, läckande 

brevinkast) 
- bristande funktion hos rökluckor (luckorna öppnades inte) 

 
Tack vare en rad lyckliga omständigheter uppstod inga personskador trots att risken i 
efterhand bedöms ha varit stor med tanke på: 
 

- att en person utrymde via det rökfyllda trapphuset 
- att många människor tvingades ut på sina balkonger en längre tid pga att rök trängde 

in i lägenheterna 
- att trapphus 49 lämnades obevakat trots att trapphuset var rökfyllt  
- att det i presentbutiken fanns en trappa utan skyddsräcke 
- att brandgasexplosion kunde ha inträffat i matbutiken 
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- att butikspersonal vistades i butiken under pågående insats 
- att rökdykarinsats utfördes i strid med rökdykaranvisningarna 

 
Trots de uppmärksammade byggnadstekniska bristerna lyckades räddningsstyrkan förhindra 
brandspridning utanför startbrandcellen och därmed uppfylla handlingsprogrammets mål om 
att begränsa en brand till en brandcell. Det övergripande målet om att förhindra allvarliga 
skador hos tredje man kunde man däremot inte uppnå pga byggnadstekniska brister som 
orsakade omfattande rökspridning i bygganden. 
  
Av insatsen kan en rad lärdomar dras avseende system- och insatsledning men även avseende 
teknik, taktik och utrustning. I rapporten presenteras tolv åtgärdspunkter som förslag till 
förbättringar. 
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1 ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN 
Syftet med denna undersökning är att redogöra för en händelse som blev betydligt mer 
omfattande än vad räddningsstyrkan kunde ana när larmet drogs. Insatsen var inledningsvis 
komplicerad pga begränsade resurser, många drabbade, svårigheter att lokalisera branden och 
omfattande rökspridning. 
 

Undersökningen syftar till att utreda tre frågeställningar: 
- Vad orsakade branden? 
- Hur kunde röken sprida sig från butiken till övriga delar av byggnaden? 
- Hur påverkades räddningsinsatsens effektivitet av den lägre bemanningsgraden? 

2 HÄNDELSEFÖRLOPP 
2.1 Omfattning och åtgärder vid upptäckt 
Sen eftermiddag torsdagen den 18 november utbröt en brand i en affärslokal i en centrum-
byggnad på Stora Gatan 49. Byggnaden inrymmer affärslokaler på gatuplanet. På vånings-
planen över gatuplan och högre upp i byggnaden finns bostäder och en tandläkarmottagning. 
Inga människor befann sig i affärslokalen då branden upptäcktes. Flera personer i byggnaden 
uppmärksammade brandröken och larmade SOS Alarm. Tandläkarmottagningen var stängd. 
Matbutikens personal lämnade butiken först efter upprepade uppmaningar från räddnings-
styrkans personal. Övriga affärslokaler utrymdes innan räddningsstyrkan anlände. Några av 
de boende lämnade sina lägenheter men de flesta stannade kvar varav flera tvingades ut på 
sina balkonger pga rökspridning in i lägenheterna. En kvinna lämnade sin lägenhet och tog sig 
ut genom det rökfyllda trapphuset 49 strax innan räddningsstyrkan anlände. 
 
Det första larmsamtalet om rökutveckling på adressen inkom till SOS Alarm kl 18:15. 
Därefter inkom flera larmsamtal både från boende, personal, kunder och gäster i angränsande 
butiker och restauranger. 
 
SOS larmoperatör larmade styrkorna i Vallby och Brandthovda samt brandmän och befäl i 
jour respektive beredskap. Därefter kopplade larmoperatören samtalen vidare till det inre 
befälet (IB) för medlyssning. Ytterligare en styrka1 larmades i ett senare skede till platsen.  

2.2 Omfattning vid räddningstjänstens framkomst 
 

 
Stora Gatan 49-51 innan branden, källa: hitta.se 

                                                 
1 Surahammar 

49 
51 

Matbutik 

Entré,  
presentbutik 
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När styrkorna anlände till platsen var rökutvecklingen kraftig. Många människor hade samlats 
på gatan utanför. Rök hade trängt in i båda trapphusen och i flera av affärslokalerna. 
Styrkorna larmades till Stora Gatan 51 men strax efter framkomst stod det klart att det brann i 
presentbutiken på adressen Stora Gatan 49. Det var däremot oklart om det brann på flera 
ställen samtidigt i byggnaden.  

2.3 Räddningstjänstens åtgärder 
Den ena styrkan gjorde angrepp mot branden i presentbutiken medan den andra styrkan 
inledningsvis inriktades på att brandgasventilera och kontrollera trapphusen samt internet 
caféet.  
 
Branden var svår att lokalisera pga mycket dåliga siktförhållanden. Den höga inrednings-
graden gjorde det trångt och svårt för rökdykarna att söka av lokalen. Även den andra styrkan 
stötte på svårigheter under insatsens inledning. Ingen av rökluckorna i trapphusen kunde öpp-
nas med wirespelet. Den ena luckan kunde tvingas upp manuell inifrån trapphuset. Den andra 
luckan öppnades i ett senare skede utifrån taket. I ett tidigt skede av insatsen satsades resurser 
på att söka av och brandgasventilera internet caféet. Man avbröt dock försöken eftersom det 
inte gick att få upp den nödutgångslucka som skulle fungera som frånluftsöppning. 
 
När branden väl lokaliserades var den svårsläckt pga den stora mängd brännbart material som 
var involverat i branden. Det var svårt att komma åt branden eftersom hyllor, staplade varor 
och inredningsdetaljer hade rasat och låg i en hög på golvet. Undertakets skivor hade rasat ner 
och dess stålställning var på väg att rasa. Hela rummet brann. Sikten var mycket dålig och 
rökdykarna var osäkra på hur stor rasrisken var. Branden släcktes ner men flammade upp flera 
gånger. I butiken brann ett vattenledningsrör av vilket fick till följd att rökdykarna stundtals 
översköljdes av vatten. 
 
Under insatsens inledningsskede rådde stor osäkerhet om var det brann. Åtgärder sattes in för 
att kontrollera om branden spridit sig till andra utrymmen i byggnaden. En rökdykargrupp sat-
tes in för att kontrollera källaren och söka en möjlig alternativ angreppsväg till den brand som 
lokaliserats.  
 
Efter ett tag stod det klart att branden inte spridit sig. Insatsen övergick då i att förbättra mil-
jön i butiken där branden pågick. Ett försök gjordes att övertrycksventilera från den angrän-
sande matbutiken via källarplanet. Försöket misslyckades. Man tog då beslut att slå sönder 
skyltfönstren till presentbutiken. 
 
Lokalen brandgasventilerades och insatsen övergick i eftersläckning med lämpning. När 
röken i trapphusen hade vädrats ut och miljön bedömdes tillfredsställande gavs de boende 
tillträde till trapphusen. 

2.4 Skadeomfattning 
Omfattande brand- och rökskador uppstod i presentbutiken och i den angränsande matbutiken. 
Ventilationsanläggningen i affärslokalerna fick omfattande brand- och rökskador. Omfattande 
rökskador uppstod i trapphus 49 och i ett flertal lägenheter med entré från detta trapphus. 
Tandläkarmottagningen, internet caféet och bokbinderiet rökskadades. Vissa lägenheter i 
anslutning till trapphus 51 rökskadades. Delar av fastigheten vattenskadades pga vattenläckan 
som uppstod under branden. Inga personskador uppstod. 
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2.5 Spridningsrisker 
Risk för brandspridning till angränsande matbutik förelåg. Risk för rökspridning till 
angränsande affärslokaler, tandläkarmottagning, trapphus och bostäder förelåg. Risk för 
människors liv och hälsa förelåg. 
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3 HÄNDELSEPLATSEN 
3.1 Området 
Den branddrabbade byggnaden ligger i ett kvarter med sluten centrumbebyggelse bestående 
av fyra fastigheter. 
 

 
Flygfoto över kv Mina 12-15, pilen visar presentbutikens läge, källa: Nya kartportalen, Västerås Stad 
 
 
 

 
Situationsplan över kv Mina 12-15 med fastighetsgränser för den brand- och rökskadade fastigheten Mina 13, 
källa: Nya kartportalen, Västerås Stad 
 

http://www.maps.google.se/
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3.2 Byggnaden 
Byggnaden som byggdes 1962 är ett flerbostadshus i fem våningar över mark med två 
källarplan. I gatuplan finns kommersiella lokaler. Våning 2-5 inrymmer bostäder och en 
tandläkarmottagning. På vindsplanet finns fläktrum och lägenhetsförråd. Övre källarplan 
inrymmer lager och förråd, tvättstuga och garage. Nedre källarplan inrymmer garage. 
 

 
Presentbutiken innan branden, källa: www.maps.google.se 
 
Huskropparna i kvarteret bildar en gemensam innergård med terassplan på olika nivåer. Den 
aktulla byggnaden har mot innergården en byggnadsdel vars tak utgör gårdsterass för 
fastighetens del av innergården. Lägenheter på våning 2 har uteplats mot terassen. Våning 3-5 
har balkonger mot innergården.  
 

 
På bilden syns byggnadens fasad mot söder och den huskropp vars tak utgör gårdsterass. 
 
Brandutredaren har inte haft tillgång till brandcellsritningar. Med tanke på byggnadens ålder 
är det inte troligt att sådana finns. Man kan däremot genom att studera de ursprungliga 
relationsritningarna över byggnaden dra vissa slutsater om troliga brandcellsgränser. På 
ritning finns materialbeteckningar över de olika väggarna. Trapphusväggarna är gjutna i 
betong medan vissa avskiljande väggar mellan de ursprungliga butikerna är murade tegel-
väggar. Brandutredaren antar att dessa väggar ursprungligen utgjorde brandcellsgränser.  
 
Hur utrymning från lägenheter mot gården på våning 3-5 skulle gå till framgår inte av de 
ursprungliga relationshandlingarna. Man kan dock konstatera att med det ursprungliga 
utförandet fanns inte förutsättningar för utrymning med hjälp av räddningstjänstens 
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stegutrustning. Fastighetsägaren hade därför i eferhand monterat sk utfallsstegar för utrym-
ning från berörda lägenheter. Huruvida berörda hyresgäster kände till denna lösning har inte 
kontrollerats i utredningen. Inte heller har stegarnas funktion kontrollerats. 
 

  
Utfallsstege 1 RoK, trapphus 51 Utfallsstege 1 RoK, trapphus 49 
 
I respektive trapphustopp finns pivåhängda2 rökluckor av fönstertyp som manövreras med 
wire från gatuplan. Wirespelet har omvänd öppningsfunktion vilket innebär att vid 
lucköppning ska wiren släppas. 
 

  
Röklucka i trapphustopp. Wirespel för luckmanövrering. 
 
Genom åren har ett antal större ombyggnationer av affärslokalerna utförts. Flera av de 
ursprungliga väggarna har tagits bort vilket medfört att brandcellgränser flyttats och i vissa 
fall satts ur funktion samtidigt som brandcellsytorna utökats. Stambyte har utförts vilket även 
det medfört försvagade brandcellgränser pga otäta rörgenomföringar. Ventilationsanlägg-
ningen för affärslokalerna har bytts ut. Butiksentrén till presentbutiken har flyttats ut genom 
en tillbyggnad som uppfördes 1999.  
 
Ett nedpendlat undertak med takplattor i stålram har i efterhand monterats i affärslokalerna. 
 
Presentbutiken och matbutiken står i öppen förbindelse med lokaler i källarplan via 
interntrappor till lagerlokaler i källaren. 
  

                                                 
2 Luckan svänger kring en horisontell axel och öppnar av sin egentyngd 
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3.3 Startbrandcellen 
Presentbutik som omfattar cirka 50 m2 består i markplan av försäljningsdel, lagerdel och 
personalutrymme. Lagerlokalerna var avgränsade mot butiksdelen med enkla innerdörrar. I 
det mindre lagret, till vänster, finns en öppen interntrappa ner till ytterligare en lagerdel i 
källarplan. 
 
Dörren mot den större lagerlokalen där branden startat har helt förintats av branden.  

 
Skiss över nuvarande planlösning. Presentbutiken markerad med röd linje, startutrymmet markerat med röd ruta. 

4 BRANDUTREDNING 
4.1 Omständigheter 
Brottsmisstanke förelåg varför en förundersökning inleddes och polisen utförde teknisk 
undersökning. Brandplatsundersökning utfördes 2010-11-19. Brandprover togs av polisens 
tekniker för att utreda eventuella spår av brännbar vätska. Proverna som skickades till SKL 
för undersökning visade inga spår av brännbar vätska. 

4.2 Metod 
Under utredningen har tre platsbesök utförts varav det första besöket utgjorde brandplats-
undersökning med polisens tekniker. Informationsinsamlingen utgjordes av intervjuer med 
vissa av de drabbade och med berörd insatspersonal. Information om ventilationsanlägg-
ningens utformning inhämtades från fastighetsägarens ventilationskonsult. Ritningsunderlag 
inhämtades från Stadsbyggnadskontoret, Västerås Stad. Dessutom har brandutredaren tagit del 
av polisens förhörsprotokoll från förundersökningen. 

4.3 Upplysningar från berörda 

4.3.1 Personer som observerade händelseförloppet 

Kvinnan som utrymde från sin lägenhet strax innan räddningsstyrkan anlände anger att det var 
mycket rök i trapphus 49. Hon såg knappt trappstegen och kunde med svårigheter orientera 
sig ned och ut i det fria. 
 
Brandmannen som fick till uppgift att öppna rökluckan i trapphus 49 anger att det var mycket 
rök i trapphuset och att han med svårighet kunde ana konturer av väggar och trappsteg. De två 
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brandmän som fick till uppgift att kontrollera trapphuset och rökluckan i trapphustoppen 
missade utgången på markplan och gick en halvtrappa för långt ner pga den begränsade 
sikten. 

4.4 Startutrymme och primärbrandområde 
 

 
Startutrymmet och primärbrandområdet (röd markering). 
 
Branden startade i butikens förrådsutrymme. I detta utrymme var den lokala brandbelast-
ningen mycket hög pga en stor mängd varor. Av brandskadorna att döma förefaller branden 
ha startat lågt, strax innanför dörröppningen. Djupa brandskador har uppstått i väggen och på 
dörrkarmen in mot förrådet. Väggbeklädnaden har helt förintats på den östra och norra väggen 
till vänster om dörröppningen. Väggbeklädnaden har även förintats på den västra väggen över 
undertaket likaså på den norra väggen till höger om dörröppningen. Inga rester efter förråds-
dörren hittades. Däremot påträffades ett dörrhandtag på golvet i direkt anslutning till dörröpp-
ningen. I primärbrandområdet har golvet svärtats av en lågt belägen brand. 
 
I butiksdelen har ett avloppsrör och ett vattenledningsrör brunnit av. Över undertaket syns 
brandskador. I övrigt är brandskadorna i butiksdelen inte speciellt omfattande nedanför 
undertaket.  

N 

S 

Ö V 
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Butiksdelen,vy mot brandrummet söderut. Pilen på miniskissen 
visar fotoriktning. 

Dörröppningen mot brandrummet. Pilen på 
miniskissen visar fotoriktning. 

 

 
Brandrummet, vy mot dess södra vägg under pågående brandplatsundersökning. Pilen på miniskissen visar 
fotoriktning. 
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Brandrummet, del av norra väggen till höger om dörröppningen samt del av västra väggen. Pilen på miniskissen 
visar fotoriktning. 
 

 
Brandrummet, del av norra väggen till vänster om dörröppningen samt del av östra väggen. Pilen på 
miniskissen visar fotoriktning. 
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Golvet med den svärtade ytan efter friläggning. Pilen på miniskissen visar fotoriktning. 
 

 
Södra väggen, lokalen har tömts och saneringsarbetet påbörjats. Pilen på miniskissen visar fotoriktning. 
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Avbrunnet avloppsrör i butiksdelen, notera även den otäta bjälklagsgenomföringen.  

4.5 Startföremål och brandorsak 
Branden har varit så omfattande att varken startföremål eller brandorsak gått att fastställa. De 
brandprover som togs påvisade inga spår av brännbar vätska varmed anlagd brand med 
brännbar vätska sannolikt kan uteslutas. Antändningsfasen och det tidiga brandförloppet 
måste dock ha varit snabbt eftersom butikens ägare i polisförhör uppgett att personalen läm-
nade butiken strax efter kl 18 och att man inte lagt märke till något onormalt vid stängnings-
dags. Larmet inkom kl 18:15. Några naturliga brandorsaker som kan ha orsakat ett så snabbt 
och häftigt brandförlopp har inte gått att fastställa. Anlagd brand med antändning av lämpligt 
fibröst material (t ex papperskorg el dyl) kan därför inte uteslutas. 
 
En långsam glödbrand bakom den stängda förrådsdörren kan inte heller uteslutas även om det 
förefaller osannolikt att branden inte skulle ha upptäckts av de personer som vistades i 
butiken. Branden skulle i sådant fall ha övergått i lågande brand samtidigt som butikens ägare 
låste och larmade. Butikens inbrottslarm larmades på någon gång mellan kl 18:06 och 18:11. 
Klockan 18:11 inkom inbrottslarm till butikens larmcentral då en rörelsedetektor med kamera 
belägen vid butiksentrén larmade3. En väktare skickades till butiken för att kontrollera. Vid 
dennes framkomst hade räddningsinsatsen redan startats. 

4.6 Brandens förlopp och rökspridningsvägar 

4.6.1 Rökspridning till trapphus 49 

I den avskiljande väggen mellan presentbutiken och matbutiken finns en otät rörgenomföring 
(avloppsrör av gjutjärn). På andra sidan väggen finns ett installationsutrymme över undertaket 
som inte är tätt mot matbutiken. Heta brandgaser har strömmat från brandrummet genom den 
otäta rörgenomföringen och fyllt installationsutrymmet mellan undertaket och bjälklaget. På 
matbutikssidan av tegelväggen, i installationsutrymmet, har den gamla rörstammen bytts till 
PVC-rör. På den här sidan av väggen har PVC-röret smält av värmen från de heta 
strömmande brandgaserna.  

                                                 
3 Polismyndighetens förhörsprotokoll, dnr 1900-K34819-10  
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Otät rörgenomföring i startutrymmet i presentbutiken. Pilen på miniskissen visar fotoriktning. 
 

 Pilen visar fotoriktning 
Avskiljande vägg mellan brandrum och installationsutrymme under pågående sanerings- och 
återställningsarbete. Väggen kring rörgenomföringen har bilats upp. Fotot taget vid det tredje platsbesöket 12 
dagar efter branden.  
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Vy in i installationsutrymmet, sanerings- och återställningsarbete pågår, 12 dagar efter branden. Pilen på 
miniskissen visar fotoriktning. 
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Rökspridningsväg (röda pilar) från installationsutrymmet ut i matbutikslokalen. Notera de smälta rördelarna 
(gula pilar). Till höger i bild syns de nya rör som monterats vid återställningsarbetet efter branden. Pilen på 
miniskissen visar fotoriktning. 
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Del av avskiljande vägg mot installationsutrymme. På bilden syns även den stålram som håller upp undertakets 
skivor. Notera den värmepåverkade rördelen (ovanför ventilationskanalen) till vilken en ny rördel anslutits. 
Pilen på miniskissen visar fotoriktning. 
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Ursprungligen togs tilluft till trapphusen från de ouppvärmda entréhallarna. Ett luftgaller (A) i 
fasaden försåg entréhallen med uteluft. Kall uteluft togs in i en överluftskanal (B) där den 
passerade ett värmepaket och släpptes ut i trapphuset via ett överluftgaller (C).  
 

 
Skiss över ursprunglig ventilationsutformning. 
 
 

 
Överluftsgaller(C) trapphus 49. 
 

 
Överluftsgaller (C) trapphus 51. 
 

(A) (A) 

(B) 

(B) 

(C) 
(C) 

(D) 
(E) 
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I trapphus 49 hade överluftskanalen monterats ner vilket fick till följd att trapphuset stod i 
öppen förbindelse med den angränsande matbutiken. Förmodligen monterades överlufts-
kanalen ner i samband med den ombyggnation som gjordes i slutet 1989-1990 då bla ett nytt 
ventilationssystem installerades i byggnadens affärslokaler. Eftersom kanalen hade monterats 
ner saknades brandavskiljning mellan trapphuset och den angränsande matbutik. Brand-
avskiljning saknades även mellan presentbutiken och matbutiken eftersom rörgenomföringen 
var otäthet mot installationsutrymmet. Att denna brist inte uppmärksammats beror 
förmodligen på att utrymmet varit dolt över det nedpendlade undertaket. 
 

 
Fotot visar överluftsgaller mot entréhall (B) och trapphus (C) vid Stora gatan 49. Mellan dessa punkter har det 
ursprungligen suttit en kanal. Pilen på miniskissen visar fotoriktning. 
 
Brandrök har alltså strömmat genom den otäta rörgenomföringen (D) in i installations-
utrymmet, genom otät rörgenomföring (E) och vidare ut i butiken över dess undertak. Drag-
förhållanden har gjort att röken har pumpats ut i trapphuset via det öppna överluftgallret (C). 
 

 
Rökspridningsvägen till trapphus 49 markerade med röda pilar, installationsutrymmet har rödmarkerats. 
 

(B) 
(C) 

(D) (C) 
(E) 
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Rök trängde in från det rökfyllda trapphuset in i angränsande lägenheter. Rökspridning in 
lägenheterna orsakades av otäta lägenhetsdörrar med läckspringor mellan dörrblad och karm 
samt otäta brevinkast. Den kvinna som tog sig ut genom det rökfyllda trapphuset anger att hon 
försökte tejpa igen brevinkastet för att hindra röken att tränga in i lägenheten.  
 

 
Otätt brevinkast. 
 

 
Brevinkast som lägenhetsinnehavaren försökt att täta med hjälp av tejp.  
 
Sannolikt har rökt även trängt in i lägenheterna på båda adresserna 49 och 51 via fönster-
ventiler från det stundtals rökfyllda gaturummet.  
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4.6.2 Rökspridning till internet caféet och trapphus 51 

I samband med den ombyggnation som utfördes i byggnaden 1989-1990 installerades två nya 
tilluftsaggregat som förser affärslokalerna med friskluft. TA1 förser presentbutiken och 
matbutiken med tilluft. TA2 förser internet caféet och bokbinderiet med tilluft. På kanalen 
från TA1 sitter ett rökbrandspjäll som stänger vid rökindikering i kanalen. Nya kanaler drogs 
från aggregaten. Från TA1 anslöts den nya kanalen till befintlig kanal i presentbutiken, se 
ritning nedan. Aggregaten tar in uteluft via uteluftsgaller i fasad, se foto nedan. 
 
 

 
 
Ventilationsritning över tilluftssystemet med rökbrandspjäll på TA1-kanal och anslutningspunkt mot befintlig 
kanal TA2 markerad. 
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Ursprunglig ventilationsritning (1960-tal) med trolig rökspridningsväg och anslutningsdel mot ny kanal 
markerad. 
 

 
Uteluftsgaller i fasad för tilluftsaggregat 1 och 2 
 
Vid platsbesök4 konstaterades att TA1 var i drift men TA2 stod stilla. Enligt uppgift från 
ventilationsfirman5 som kontrollerat anläggningen efter branden har TA2:s brandtermostat 
löst ut, vilket bekräftar att aggregatet utsattes för höga temperaturer. Troligtvis har heta 
brandgaser tryckts in via tilluftsdonen i presentbutiken. Brandtrycket i brandrummet har varit 
så stort att fläkttrycket har övervunnits och heta brandgaser har strömmat bakvägen genom 
tilluftskanalen och orsakat att TA1 har stannat. Brandgaserna har pressats genom aggregatet 
och ut genom TA1:s uteluftsgaller och därefter sugits in i TA2. TA2 har tryckt in brandgaser i 
dataspelhallen och bokbinderiet. Det sk rökbrandspjället kan ha stängts men indikeringen och 
                                                 
4 2010-11-30 
5 Ehlin & Larsson, Anders och Tore Ehlin, 2010-12-03 

(TA1) (TA2) 

A A 
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stängningsfunktionen kan ha varit långsam vilket kan ha medfört att stora mängder rök 
pumpats förbi spjället innan det hann stänga. 
 

 
Rökspridningsväg till internet café och bokbinderi, Stora Gatan 51. 
 
Rök från branden ansamlades även på gatan. Stundtals var röken mycket tät på gatan. Den rök 
som trängde in i trapphus 51 kan delvis ha letat sig dit från internetcafeét och bokbinderiet 
men troligtvis har den störta mängden rök dragits in genom entrédörren mot gatan.  

4.7 Resultat brandutredning 

4.7.1 Brandorsak 

Vad som orsakade branden har inte gått att fastställa. Anlagd brand (fibrös brand) kan inte 
uteslutas. Långsam glödbrand kan inte heller uteslutas även om ett sådant förlopp förefaller 
osannolikt. 

4.7.2 Brandförloppet 

Branden utvecklades snabbt i presentbutikens förrådsutrymme. Heta brandgaser trycktes ut 
från brandrummet och ansamlades i butiksdelen mellan bjälklaget och det nedpendlade under-
taket. Lokalt kring det vattenledningsrör som brann av kyldes brandgaserna visserligen något 
men risken för snabb antändning av brandgaserna över undertaket bör ha varit överhängande. 
Miljön kunde därmed snabbt ha försämrats för rökdykarna. 
 
Brandgaser trycktes även in i den angränsande matbutiken via den otäta rörgenomföringen. 
Risken för brandgasexplosion6 bör ha varit överhängande i matbutiken. Om en brandgas-

                                                 
6 Hastig antändning av brandgaser som från brandrummet trängt in i angränsande utrymme och där blandats med 
luft så att brännbar blandning bildats. 
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explosion hade inträffat hade butikspersonalen, som trotsade räddningspersonalens order om 
att lämna matbutiken, befunnit sig i omedelbar livsfara.  

4.7.3 Rökspridningsvägar 

Rökspridning skedde på flera olika sätt: 
 

- till trapphus 49 via otätheter i brandcellsgränser (bristfälligt utförande)  
- till lägenheter mot trapphus 49 via otäta lägenhetsdörrar (bristfälligt underhåll) 
- till lägenheter mot trapphus 49 sannolikt även från gatan via öppna fönsterventiler  
- till internet caféet och bokbinderi via ventilationsanläggningen vars brandgasspjäll inte 

fungerade ändamålsenligt, det stängde inte tillräckligt snabbt (troligtvis bristfälligt 
utförande) 

- till lägenheter mot trapphus 51 från gatan via öppna fönsterventiler  

5 UTVÄRDERING AV RÄDDNINGSINSATS 
5.1 Metod 
En av brandutredarna deltog vid den genomgång av insatsen som insatspersonalen utförde den 
20 november 2010. Övrig informationsinsamling utgjordes av enskilda intervjuer med berörd 
insatspersonal. Intervju med deltidsstyrkan från Surahammar utfördes som telefonintervju 
med dess styrkeledare. Intervjuer utfördes under perioden 29 november 2010 till 4 januari 
2011. Tidpunkten för intervjuerna var inte optimal. Intervjuerna borde ha genomförts tidigare 
men av olika skäl fanns det inte utrymme tidigare för denna del av utredningsarbetet. 
 
Den information som framkom i intervjuerna bearbetades och sammanställdes. Tidsangivelser 
hämtades från SOS larmrapport. Insatsrapporten studerades, men eftersom den inte gav någon 
kompletterande information om händelseförloppet användes den inte för informationsinsam-
lingen. Information om utalarmering hämtades från larmdatorns larmlogg och från SOS larm-
rapport. Reglerande styrdokument studerades. De drabbades syn på hur insatsen genomfördes 
inhämtades genom enkätundersökning. Avslutningsvis värderades insatsen objektivt mot 
reglerande styrdokument och subjektivt utifrån utredarnas egna kunskaper och erfarenheter av 
operativ räddningstjänst. 
 
Dagbokanteckningar från LUPP hade förmodligen kunnat bidra med värdefull information 
om insatsens händelseförlopp men inga dagboksanteckningar över insatsen har gått att 
återfinna. 

5.2 Reglerande styrdokument 

5.2.1 Handlingsprogram för räddningstjänst
7
 

Handlingsprogrammet anger mål för insatser mot bränder. Det övergripande effektmålet är 
att: ”Bränder ska hanteras så snabbt och effektivt att de inte medför allvarliga skador för tredje man.”  
 
Som effektmål anges bl.a. att: ”En brand ska kunna begränsas till en brandcell i de fall insats påbörjats 
innan branden spridit sig till fler brandceller än startbrandcellen” 
 
  

                                                 
7 Dnr 2008/468-MBR-002, trädde i kraft 2009-01-01 
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Bland prestationsmålen anges bl.a. att: 
 
”Samtliga styrkor ska i normalläget kunna: 

- utföra livräddandeinsats med rökdykare vid villa- eller lägenhetsbrand 
- resa stege för utvändig livräddande insats i byggnad upp till fyra våningar över mark 
- bedöma om rökdykarinsatsen avser komplicerad eller okomplicerad miljö 
- organisera sig för rökdykning i komplicerad miljö upp till 30 meter” 

 
”Insatsledare och heltidsanställda styrkeledare ska kunna: 

- bedöma om nyttan av utvändig släckning och/eller rökdykning i komplicerad miljö står i rimlig 
proportion till riskerna för den egna personalen 

- organisera rökdykning i olika typer av miljöer” 
 
För måluppfyllelse förutsätts att det byggnadstekniska brandskyddet i den branddrabbade 
byggnaden uppfyller de för byggnadsklassen normala byggnadstekniska grundkraven.  
 
För att kunna uppnå dessa mål anger handlingsprogrammet bl.a. att numerären för normal 
bemanning på station Vallby och Brandthovda ska vara 1 styrkeledare och 4 brandmän på 
respektive station. På Vallbystationen ska det dessutom finnas 1 insatsledare och 1 inre befäl 
samt 1 brandingenjör i beredskap, 1 räddningschef i beredskap och 2 brandmän i beredskap. 
 
Enligt anvisningar till handlingsprogrammets avsnitt om avvikelser8 kan Vallbystyrkan, vid 
oplanerad frånvaro, reduceras med 1 styrkeledare eller 1 brandman. Minibemanningsnivå för 
heltidsstyrkan, med 90 sekunders anspänningstid, är 1 inre befäl, 1 insatsledare, 1 styrkeledare 
och 8 brandman. 

5.2.2 Anvisningar för ledning av räddningsinsatser
9
 

Anvisningen redogör för hur ledning av MBR:s utryckningsverksamhet är uppdelad i 
beslutsområden och vilken typ av ledning som respektive område avser samt förklarar 
arbetssätt och mandat för respektive ledningsnivå.  
 
Av anvisningen framgår att det är räddningsledaren som är ansvarig för arbetsmiljön på 
skadeplatsen. Om rökdykarinsats är aktuell ska räddningsledaren bedöma riskerna och avgöra 
vad som krävs för att arbetet ska kunna ske på säkert sätt. Räddningsledaren ska meddela 
resultatet av sin bedömning till det inre befälet. Räddningsledaren ska under framfärd uppge 
sin signatur till SOS-centralen. Övertagande av räddningsledaransvaret ska ske tydligt så att 
övriga befäl, inre befälet, SOS-centralen och övriga inblandade parter känner till vem som bär 
det yttersta ansvaret. 
 
Om mer än 12 man samtidigt är insatta i räddningsinsats/-er ska det inre befälet underrätta 
brandingenjören i beredskap. Vid flera samtida händelser kan brandingenjören överta det 
strategiska ansvaret och avgöra vem som ska vara räddningsledare för respektive insats. Han 
kan även välja att själv överta räddningsledaransvaret. Insatsledaren blir då normalt 
skadeplatschef. 
 
Brandingenjören ska normalt gå in som räddningsledare eller strategiskt befäl: 

 då två stora larm samtidigt inkommer 
 då fler än tre stationer larmats till samma olycka 
 då fler än tre skilda händelser pågår 

                                                 
8 J:\Övergripande\Handlingsprogram MBR\2010 (saknar både datum och diarienummer) 
9 Dnr 2010/402-MBR-196, fasställd 2009-04-01 
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 då kem-, tåg- eller flygolycka inträffat 
 vid brand eller olycka vid anläggning klassad enligt LSO 2 kap. §4 
 vid extra ordinär händelse 

 
Om brandingenjören tar över räddningsledareansvaret ska räddningschef i beredskap 
kontaktas. Brandingenjören eller räddningschefen beslutar om inre räddningsstab ska 
sammankallas eller om någon av de kommunala krisledningarna ska underrättas.  
 
Räddningsledaren beslutar om när räddningsinsatsen är avslutad och övergår i bevakning. När 
en mer omfattande räddningsinsats avslutas ska räddningsledaren fylla i ett formulär om detta 
som, om det är möjligt, ska undertecknas av objektets ägare eller dess innehavare. Ett ex av 
ifyllt formulär ska inlämnas till diariet. 
 
Räddningsledaren ska lämna underlag för den insatsrapport som det inre befälet skriver.  
 
På skadeplats ska utmärkning av befälsfunktioner ske genom västar som anger respektive 
funktion. Räddningsledaren ansvarar för att utmärkning sker. 

5.2.3 Överenskommelse insatsledarorganisation inom MBR, arbetsuppgifter IB resp IL 

Under 2008 träffades en överenskommelse10 mellan arbetsgivaren och arbetstagarparter för 
insatsledare inom MBR. Överenskommelsen innebar en övergång till ett nytt system med 
separata tjänster för insatsledning med inre och yttre befäl. Systemet är sedan januari 2009 i 
drift med inre befäl och insatsledare.  
 
I överenskommelsens kap 7.1 redovisas vilka specifika arbetsuppgifter som åligger respektive 
ledningsfunktion. Utvärdering utförs utifrån denna specifika arbetsuppgiftsfördelning. 

5.2.4 Rutin för fordonståg och bemanning
11

 

Rutinen anger att första styrkan ska bemanna släckbilen medan den förstärkande styrkan ska 
bemanna släckbil, tankbil och höjdfordon. Om det av larmet framgår att en enhet är uppenbart 
onödig kan den förstärkande styrkan lämna enheten kvar på stationen.  
 
Nuvarande rutin håller på att uppdateras. Utvärdering görs dock utifrån den gällande rutinen, 
bifogas som bilaga 3. 

5.2.5 Rökdykaranvisning MBR
12

 

Anvisningen anger vilka säkerhetsåtgärder som ska gälla vid rökdykning inom MBR. I 
anvisningen klargörs att med rökdykning avses: 
 
”Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller begränsa brand eller liknande i brandskyddsdräkt med 
andningsapparat på. Med tät brandrök menas att röken är så tät att rummets omslutande väggar och tak inte är 
fullt synliga i ögonhöjd från ingångsdörren sett.”13 
 
Anvisningen anger att rökdykning inte får påbörjas innan riskbedömning har utförts, att risk-
bedömning bör dokumenteras så snart som möjligt efter insatsens slut, att rökdykning i första 
hand ska användas vid livräddning och att det för varje rökdykarinsats alltid ska finnas en 

                                                 
10 Saknar diarienummer, daterad 2008-11-06 
11 Radi 832, upprättad 2006-02-14 
12 Dnr 2010/588-MBR-004, upprättad 2010-09-15 
13 Anvisning för rökdykning, kap 2:1-2:2 
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arbetsledare som är ytterst ansvarig för riskbedömning, organisation, taktik och 
angreppsväg14.  
 
Anvisningen redogör även för exempel på organisation vid normal respektive komplicerad 
riskmiljö. Rökdykning i en lägenhet, mindre villa, radhus eller lokal med låg brandbelastning 
tillhör normal riskmiljö medan rökdykning i industri- och lagerlokaler, publika lokaler, källare 
och på vindar räknas som komplicerad miljö15. 

5.2.6 Standardrutiner 

Standardrutin nr 7 ”Rökdykning”16 anger arbetsmoment och arbetsfördelning vid insats med 
en basstyrka 1 + 4. 
 
Nuvarande rutin håller på att uppdateras bla avseende val av slangsystem. Utvärdering görs 
dels utifrån den rutin som antagits dels utifrån ett utkast till den uppdatering som är under 
bearbetning.  

5.3 Beredskapsläget 

5.3.1 Bemanning och fordon 

 
Station Styrka Notering 
Brandthovda 1 Styrkeledare + 4 Brandmän Inget höjdfordon 
Vallby 1 Styrkeledare + 3 Brandmän Två höjdfordon, ingen kommendering för höjdfordon 

vid händelse i förstahandsområdet 
 1 Inre befäl + 1 Insatsledare  
 1 Brandingenjör i beredskap Beredskap i hemmet 
 2 Brandmän i beredskap Beredskap i hemmet 
 
Pga reparationsarbete av vagnhallstaket fanns det under en period inte plats för ett höjdfordon 
på brandstationen i Hallstahammar. Höjdfordon saknades därför i Hallstahammar vid den ak-
tuella händelsen. För att kompensera detta hade Västeråsstyrkornas båda höjdfordon placerats 
på Vallby brandstation17. Hallstahammars höjdfordon hade parkerats på Brandthovda brand-
station, men kunde inte användas eftersom Västeråsstyrkorna saknar utbildning på detta höjd-
fordon. Vid den aktuella händelsen fanns det två höjdfordon på Vallby brandstation men 
ingen höjdfordonschaufför kommenderad för de händelser då Vallby utgjorde första styrka, 
eftersom det normalt är den förstärkande styrkan som bemannar höjdfordon18. Vallbystyrkan 
bestod av 4 man (1 + 3) och valde därför att inte avvara personal för höjdfordonet. Inga sär-
skilda instruktioner från den operativt ansvarige hade på förhand lämnats om hur en sådan 
situation skulle lösas.  
  

                                                 
14 Anvisning för rökdykning, kap 4-5 
15 Anvisning för rökdykning, kap 5:7-5:8 
16 Radi 832, saknar datum för när rutinen är upprättad 
17 Enligt meddelande från driftschefen, e-post 2010-11-17 
18 Rutiner för fordonståg och bemanning 
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5.3.2 Radiokommunikation 

Vid händelsen för insatsen hade radiosystemet Rakel delvis införts. Beslut hade tagits om att 
all radiokommunikation under framkörning skulle ske över Rakel. Alla fordon var dock inte 
utrustade med radioapparater för att kommunicera över Rakel. Det aktuella utrustningsläget 
för radiokommunikation var för de insatta fordonen enligt följande: 
 
Fordon  Radioutrustning 
Analogt anropsnummer Digitalt anropsnummer  
U100 (RC) 224-1000 Rakel och Aurora 
108 224-1080 Rakel och Aurora 
128 224-1180 Rakel och Aurora 
101 224-1110 Rakel och Aurora 
105 224-1140 Aurora 
111 224-1210 Rakel och Aurora 
112 224-1230 Aurora 
137 224-1560 Aurora 
157 224-1570 Aurora 
187 224-1860 Aurora 

5.4 Räddningsinsatsens händelseförlopp 

5.4.1 Utalarmering 

Förlarm om stort larm drogs över personsökare kl 18:17 med HT text ”Brand i byggnad, 
flerfamiljshus, Stora Gatan 51”, och med kompletterande text ”Rökutveckling i byggnad”. 
Därefter gick larmet ut över högtalarsystemet på berörda stationer. 
 
På Vallbystationen fördes en kort dialog i vagnhallen mellan insatsledaren och styrkeledaren 
om första styrkans möjlighet att få med sig ett höjdfordon. Man konstaterande att höjd-
fordonet inte kunde bemannas av första styrkan eftersom styrkan bestod av 4 man (1 + 3). 
 
I vagnhallen på Brandthovdastationen beslöt styrkeledaren, SL1200, att en brandman skulle 
bege sig till Vallbystationen för att bemanna höjdfordonet. Under framkörning meddelade 
styrkeledaren detta till det inre befälet. Vid framkomst bestod därför den förstärkande styrkan 
av 4 man (1 + 3). 
 
I de efterföljande intervjuerna ger insatspersonalen en samlad bild av att man, av larmet, inte 
uppfattade att det brann utan att det ”bara” var rökutveckling från en lägenhet. Den allmänna 
uppfattningen är att läget uppfattades som inte särskilt allvarligt och att det under framkörning 
var oklart vad som hade inträffat. Första styrkan klädde sig för rökdykning men ”mask på” 
beordrades inte eftersom ”man inte riktigt visste vad det var för larm man åkte på”. 
 
Under framkörning sökte insatsledaren radiokontakt med SOS Alarm men lyckades inte 
etablera kontakt förrän strax innan framkomst då han bytt till det analoga radiosystemet. Han 
meddelade att han var räddningsledare och fick kompletterande information om att båda 
trapphusen var rökfyllda. Denna information hann han inte förmedla till de två anländande 
styrkorna eftersom han i samma ögonblick anlände till brandplatsen. Vid framkomst med-
delade han att han var framme genom ett öppet radioanrop. Någon vindruterapport lämnades 
inte. Insatsledaren anlände till brandplatsen kl 18:24, sju minuter efter larmet. 
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5.4.2 Läget vid framkomst 

Första styrkan anlände strax efter insatsledaren. I detta skede hade många människor samlats 
på trottoaren utanför byggnaden. Det stod flera bilar parkerade på gatan framför byggnaden. 
Rökutvecklingen var så kraftig att sikten stundtals var mycket begränsad på gatan utanför.  
 
Räddningsledaren fick vid framkomst info om att flera lokaler och båda trapphusen var rök-
fyllda men det var oklart var det brann. I detta skede var räddningsledaren fortfarande inställd 
på att man skulle göra angrepp mot en lägenhetsbrand i trapphus 51. Kort därefter uppmärk-
sammades man på att det brann i den andra delen av byggnaden. Räddningsledaren gav då 
första styrkan order om att göra angrepp mot branden. Dörren behövde inte brytas upp 
eftersom lokalens ägaren fanns på plats med nyckel. 

5.4.3 Den inledande insatsen i brandlokalen 

Insatsen mot lokalen där det brann påbörjades. Förhöjt lågtryck användes som vattenförsörj-
ningssystem. I de efterföljande intervjuerna uppger SL1100 att han inte fick någon ASS av 
insatsledaren. Rökdykarna uppger att de inte fick någon BASS och att de när angreppet 
påbörjades inte hade någon klar bild av vad det var för typ av lokal de skulle göra angrepp i. 
De trodde att lokalen var en restaurang. När dörren öppnades vällde tjock, fet, mörkgrå rök ut. 
Rökdykarledaren stannade vid baspunkten strax innanför entrédörren. Rökdykarna avancerade 
in och gjorde ett första sök med höger hand i väggen. Sikten var obefintlig. Det var trångt och 
det låg mycket bråte på golvet som gjorde det svårt för rökdykarna att ta sig fram men det var 
inte speciellt varmt i lokalen.  
 
IR-kameran indikerade ingen temperaturdifferens. I ett försök att hitta branden satte sig 
rökdykarna ner för att lyssna efter branden. De hörde branden men såg den inte. Rökdykarna 
kom överens om att backa ut och meddelade rökdykarledaren detta. Vid baspunkten kände de 
en betydande temperaturökning och funderade på om det möjligen var så att det brann i 
källaren. Det blev allt varmare och maskerna immade igen. De backade ut från baspunkten 
och konstaterde att det var lika mycket rök på trottoaren utanför. När de stod utanför lokalen 
förändrades brandgaserna och rökdykarledaren såg ett ljussken en bit in i lokalen. Tempera-
turen ökade ytterligare. En vattenstråle riktades mot taket, i syfte att kyla brandgaserna, vilket 
medförde att en takskiva ramlade ner. De såg då i IR-kameran att det brann i brandgaslagret 
ovanför undertaket. Rökdykarna fortsatte att rikta strålen mot taket. Fler takskivor ramlade 
ner varmed oranga rektanglar framträdde i IR-kameran. Rökdykare 1 höll då upp IR-kameran 
som ett sikte för rökdykare 2 som agerade strålförare. På detta sätt avancerade de in i lokalen. 
Rökdykarna liknar i efterhand metoden vid att spela TV-spel: ”när bilden i kameran slock-
nade riktades strålen mot nästa oranga rektangel”. När rökdykarna hade avancerat in en bit 
sökte rökdykarledaren information om lokalen och fick då reda på att det fanns en trappa inne 
i lokalen. Han varnade rökdykarna över radio om detta. I efterhand kunde det konstateras att 
trappan utgjorde en direkt livsfara för rökdykarna under de dåliga siktförhållanden som rådde. 
Trappan saknade räcke och hade kunnat orsakat två meters fritt fall.  
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Trappa utan räcke i angränsande förrådsutrymme till brandrummet. Pilen i miniskissen visar fotoriktningen. 
 
När rökdykarna avancerade in den andra gången hittade de branden och påbörjade släckning 
från dörröppningen in mot brandrummet. I detta skede trodde rökdykarna fortfarande att de 
gjorde angrepp i en restaurang. Miljön i lokalen var mycket dålig. Rökutvecklingen gjorde det 
svårt att se branden men de såg att det brann på båda sidor om dörröppningen, i taket och på 
golvet. De satt kvar i dörröppningen och släckte därifrån tills de kände att de hade kontroll på 
branden. När lufttrycket sjunkit till 100 bar backade de ut för att byta luftpaket, vila och 
dricka. Insatsen har då pågått i ca 27 min. 

5.4.4 Insatsen i trapphus 51 och internet caféet  

När den förstärkande enheten från Brandthovda passerade parkeringshuset Punkt ca 600 m 
från brandplatsen såg de den kraftiga rökutvecklingen. Styrkeledaren, SL1200, beordrade då 
”mask på”. Den förstärkande enheten anlände strax efter Vallbystyrkan påbörjat sin rökdykar-
insats. Klockan var då ca 18:26. Räddningsledaren gav enheten order om att söka igenom och 
brandgasventilera trapphusen. De skulle börja med trapphus 51.  
 
Rökdykarna missade trapphuset och kom istället in i ett inre utrymme – ett internet café. De 
meddelade styrkeledaren, SL1200, att de hittat en rökfylld lokal, sökte av lokalen och gick där-
efter ut. Under tiden försökte SL1200 att öppna rökluckan i trapphuset. Miljön i trapphuset var 
då sådan att det gick att vistas där utan rökskydd. När rökdykarna kom ut fick de order om att 
gå in igen för att öppna den nödutgångslucka som fanns i lokalens bakre del. Tanken var att 
luckan skulle fungera som frånluftsöppning för brandgasventilation från lokalen. De lyckades 
inte öppna luckan och lämnade lokalen. 
 
Därefter fick rökdykarna order att gå upp i trapphustoppen för att kontrollera om rökluckan 
öppnats. De gick in och konstaterade att luckan inte var öppen. 
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5.4.5 Övriga förstärkande enheter 

Under tiden hade brandmannen från Brandthovdastyrkan kommit fram till Vallby och beman-
nat höjdfordonet. Höjdfordonet lämnade Vallby samtidigt som B1119 anlände till Vallby. 
B1220 fanns då redan på plats. Ungefär kl 18:26 meddelade B11 och B12 det inre befälet att 
de var på plats på stationen. De informerade sig om läget på VLT.se och avvaktade sedan 
vidare order. Efter 10-15 minuters väntan kontrollerade de på eget initiativ rökskyddskärran 
och letade efter lämpligt fordon att transportera den med eftersom det ordinarie transport-
fordonet VW Caravelle20 användes i tjänsteärende på annan ort. De hittade ett alternativt 
transportfordon som dock saknade både radio och blåljus. Strax därefter fick de order av det 
inre befälet att bege sig till brandplatsen för att upprätta rökskyddsdepå. Klockan var då cirka 
18:44. 
 
Höjdfordonet anlände till brandplatsen, ca kl 18:32. Samtidigt kom en kvinna fram till 
styrkeledaren, SL1200, och frågade om hon fick gå upp till sin lägenhet (Stora Gatan 49) för att 
stänga fönster som stod på glänt. Hon var orolig för sina katter. Styrkeledaren nekade henne 
tillträde till trapphuset.  

5.4.6 Insatsen i trapphus 49 

När höjdfordonet anlände blev Brandthovdastyrkan komplett. Styrkeledaren, SL1200, gav den 
nyanlände brandmannen order att sätta på sig rökskydd och gå in i trapphus 49 för att öppna 
rökluckan. Brandmannen konstaterade där att vev saknades. Veven från trapphus 51 hämtades 
och ett försök gjordes att släppa wiren, men det gav ingen märkbar effekt på röktätheten i 
trapphuset. Då testades även att veva åt andra hållet, men inte heller det gav någon märkbar 
effekt. Miljön var mycket dålig i trapphuset. Brandmannen uppger i efterföljande intervju att 
det var svårt att se trapphusväggarnas konturer.  
 
De två brandmän som tidigare genomsökt internet caféet och det andra trapphuset anslöt till 
brandmannen i trapphus 49. Gruppen fick order om att de skulle försöka få upp rökluckan i 
trapphustoppen. Därefter skulle de gå in i en lägenhet för att kontrollera katter och stänga 
fönster. De formerade sig som en rökdykargrupp med rökdykarledare men hade inte vatten 
med sig in. Styrkeledaren, SL1200, blev arbetsledare rökdykning. Rökdykarledaren stannade 
vid baspunkten i entréhallen och de två rökdykarna gick upp till trapphustoppen där de 
konstaterade att rökluckan öppnats ca 1 dm. Den ene rökdykaren lyckades stående på den 
andres axlar dra upp luckan ca 2-2,5 dm. 
 
När rökdykarna gick in var trapphusdörren uppställd med kil men när de sedan skulle gå ut 
var dörren stängd. Då rökdykarna efter avslutat uppdrag var på väg ner i trapphuset tätnade 
röken och sikten blev så dålig att de missade den stängda dörren mot entréhallen och fortsatte 
ner till källardörren. De insåg då sitt misstag och letade sig ut.  
 

                                                 
19 Brandman i beredskap 
20 224-1175 
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Vy från trapphus mot entréhall, Stora gatan 49. 

5.4.7 Brandingenjör i beredskap 

Brandingenjör i beredskap anlände till brandplatsen ca kl 18:42. Han sökte genast upp rädd-
ningsledaren för att informera sig om läget, gjorde sedan en egen orientering kring byggnaden 
och såg att det stod många människor på balkonger på byggnadens baksida. Brandingenjören 
tog inte över som räddningsledare utan fokuserade istället på att bistå räddningsledaren med 
kontakter mot fastighetsägaren och polis samt förmedla lägesrapporter till det inre befälet. 
Brandingenjören uppger i intervjun i efterhand att han inte kände till att styrkan bestod av nio 
man. 

5.4.8 Rökskyddsdepå  

B11 och B12 anlände till brandplatsen ca kl 18:50 och upprättade rökskyddsdepån. B12 ut-
sågs som ansvarig för depån och B11 fick order om att åka tillbaka till Vallby för att hämta 
tankbilen.  

5.4.9 Bakre ledning 

Inre befäl beslutade att Kolbäcksstyrkan skulle dras som förstärkning till station Vallby för att 
täcka upp för eventuella övriga larm. Förstärkningslarm Kolbäck drogs kl 19:00. Strax där-
efter fick det inre befälet information om att en styrka från Surahammar befann sig på Vallby-
stationen för att öva. Inre befälet kontaktade då räddningsledaren och frågade om styrkan 
behövdes på brandplatsen. Räddningsledaren hade behov av mer resurser. Kl 19:04 avbröt 
Surahammarsstyrkan sin övning och förberedde sig för att bege sig till brandplatsen. 
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5.4.10 Brandvattenförsörjning 

Ungefär kl 19:18 anlände B11 åter till brandplatsen. Den här gången med tankbilen. Han 
fyllde upp Vallbystyrkans släckbil, konstaterade att Brandthovdastyrkans tank i princip var 
orörd och anmälde sig sedan till räddningsledaren disponibel för nya uppgifter. 

5.4.11 Räddningsledning 

Första styrkan bestod av 4 man. Vid enhetens rökdykarinsats blev styrkeledaren, SL1100, rök-
dykarledare medan insatsledaren fungerade både som räddningsledare och skadeplatschef. 
Arbetsledare för rökdykning tillsattes inte, förmodligen pga den begränsade numerären. 
 
Eftersom en man ur den förstärkande styrkan hade skickats till Vallby för att bemanna höjd-
fordonet bestod enheten under insatsens inledning av 4 man. Detta kände insatsledaren inte 
till. Insatsledaren blev därför, utan kännedom om det, under insatsens uppstart både rädd-
ningsledare, skadeplatschef och arbetsledare för rökdykning eftersom båda styrkorna var en 
man kort. Det kan dock ifrågasättas om genomsöket i internet caféet och trapphus 51 innebar 
inträngning i tät brandrök och därmed formellt ska betraktas som rökdykning. Under denna 
del av insatsen hade personalen inte vatten med sig in.  
 
Insatsen i trapphus 49 innebar inträngande i tät brandrök. När insatsen påbörjades i trapphus 
49 var Brandthovdastyrkan komplett, men två brandmän var upptagna med genomsök av 
trapphus 51. Styrkeledaren, SL1200, gav en brandman order om att gå in i det rökfyllda trapp-
huset för att öppna rökluckan. Något senare anslöt de två brandmän som tidigare genomsökt 
internet caféet och det andra trapphuset, enheten formerade sig som en rökdykargrupp med 
styrkeledaren, SL1200, som rökdykarledare. Arbetsledare för rökdykning utsågs inte. Man hade 
inte vatten med sig då man gick in.  
 
Räddningsledaren lämnade första lägesrapport21 och begärde ut rökskyddsdepån strax efter 
påbörjad insats, ca kl 18:25. Han beslutade om avspärrning, att inte omedelbart utrymma de 
boende som stod på balkonger på byggnadens baksida och begärde varningsmeddelande22 
över lokalradion till de boende ca kl 18:30. Därefter upprättades kontakt med fastighetsjouren 
som fick till uppgift att stänga av inkommande vatten till fastigheten. Räddningsledaren sökte, 
via affärsinnehavare och fastighetsägarrepresentanter på plats information om byggnaden. 
Restvärdeledare begärdes ut. När Vallbystyrkan meddelade att man hade hittat branden och 
påbörjat brandsläckning klarnade lägesbilden för räddningsledaren. I det här skedet fick 
Brandthovdastyrkan order om att kontrollera källaren, klockan var då ca 19:00. Räddnings-
ledaren beslutade om alternativ brandvattenförsörjning, begärde ut tankbil som anlände till 
brandplatsen ca kl 19:18 och beslutade ca kl 19:24 att slå sönder skyltfönstren för att brand-
gasventilera lokalen. Cirka kl 20:15 beslutade räddningsledaren att de boende fick tillträde till 
trapphusen. 
 
Genom hela insatsen hade insatsledaren trippla roller både som räddningsledare, skadeplats-
chef och arbetsledare för rökdykning. När brandingenjören anlände lättade trycket något då 
brandingenjören bistod räddningsledaren med vissa kontakter och löpande lägesrapporte-
ringar. Rollen som skadeplatschef omfattade direkt ordergivning till rökdykarledare, styrke-
ledare och B11/B12 samt vissa beslut om metodval bl.a. avseende brandgasventilation.  

                                                 
21 ”Två rökfyllda trapphus, brand i affär, rökdykning pågår på två ställen”, intervju 2010-11-30 
22 ”De boende ska stanna kvar i sina lägenheter eller gå ut på balkongen om det är rök i lägenheten”, intervju 
2010-11-30 
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5.4.12 Takarbete 

Ungefär kl 19:25 anmälde B11 till räddningsledaren att han var disponibel för nya uppgifter 
och fick order om att försöka öppna trapphusens rökluckor från taket med hjälp av höjd-
fordonet. När B11 befann sig på taket såg han hur det bolmade upp rök från innergården och 
från ventilationsutsläpp på taket över trapphus 49. Han lyckades trycka upp rökluckan i 
trapphus 51 och konstaterade att rökluckan i trapphus 49 var öppen. 

5.4.13 Det fortsatta brandsläckningsarbetet 
Vallbystyrkan 
När Vallbystyrkans rökdykare kom ut första gången, ca kl 18:52, för att vila och byta luft-
paket föreslog de att skyltfönstren skulle slås sönder i syfte att skapa bättre miljö i lokalen. 
Räddningsledaren beslöt tillsammans med rökdykarledaren, SL1100, att inte slå fönstren i detta 
skede. Rökdykarna gick in en andra gång. Lokalen var fortfarande mycket svårorienterad. 
Rökdykarna hade ännu inte klart för sig vad det var för typ av lokal de gjorde angrepp i. När 
de kom in till brandrummet hade branden flammat upp igen.  
 
Efter en stund fick rökdykaredaren, SL1100, slut på luft och bad därför styrkeledaren, SL1200, 
att ta över som rökdykarledare under tiden som han hämtade nytt rökskydd. Varken rökdykar-
na eller räddningsledaren meddelades detta byte.  
 
Brandhovdastyrkan 
Uppgifter hade framkommit om att det fanns en förbindelse via källaren mellan brandrummet 
och matbutiken. Styrkeledaren, SL1200, gav pumpskötaren och en brandman order att gå ner i 
källaren för att kontrollera läget. De gick ner via matbutikens intern trappa. Endast en av de 
två hade rökskydd på sig. När de kom ner i matbutikens lagerlokal träffade de på matbutikens 
personal. Det var mycket vatten på golvet och butikspersonalen försökte rädda sina varor. 
Brandmännen uppmanade dem att lämna lokalen. När dörren mot källarkorridoren öppnades 
var det lite rök i korridoren. Brandmannen utan rökskydd stannade. Den andre gick vidare 
fram. När nästa dörr öppnades mötte han mycket rök. Han vände då och de två gick ut. 
Gruppen samlades på gatan där de fick order av styrkeledaren, SL1200, att formera sig som en 
rökdykargrupp med uppgift att kontrollera källaren och söka en alternativ väg till brandrum-
met. Klockan var då ca 19:00. Styrkeledaren, SL1200, blev arbetsledare för rökdykarinsatsen. 
Ett konventionellt slangsystem lades ut med grovslang, kyrka och tre längder smalslang. 
Baspunkten lades vid matbutikens entrédörr. I detta skede trängde en viss mängd rök in i 
butiken. När rökdykarna kom ner i matbutikens lagerlokal var matbutikens personal 
fortfarande kvar där. Rökdykarna uppmanade dem återigen att lämna lokalen, vilket de gjorde 
i detta skede.  
 
Rökdykarna mötte röken när de öppnade dörren mot brandrummets källarvåning. De avan-
cerade in och träffade efter en stund på Vallbystyrkans rökdykare. Brandhovdsstyrkans rök-
dykare föreslog att man skulle prova att övertryckventilera brandrummet med hjälp av en 
PPV-fläkt placerad i matbutiken. Ett sådant försök gjordes, efter räddningsledarens beslut, då 
rökdykarna var samlande i brandrummet, men åtgärden gav ingen märkbar effekt. Brandt-
hovdastyrkans rökdykarledare fick då order av arbetsledaren, SL1200, att gå ner i källaren för 
att kontrollera om någon dörr hade blåst igen. Arbetsledaren, SL1200, tog över som rökdykar-
ledare. Rökdykarledaren tappade sedan kontakten med denne brandman och ropade upp-
repade gånger över radio men fick inget svar. I efterhand visade det sig att brandmannen i 
detta skede valde att inte besvara rökdykarledarens anrop eftersom han då hade träffat på 
rökdykargruppen och försökte informera sig om läget.  
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Därefter gick Vallbystyrkans rökdykare ut och Brandthovdastyrkans rökdykare tog över 
släckarbetet. Miljön i brandrummet var fortfarande dålig men sikten hade förbättrats något. I 
detta skede samlades räddningsledaren och de två styrkeledarna och diskuterade hur man 
skulle lösa situationen. Man kom fram till att det var dags att slå sönder skyltfönstren för att 
därigenom brandgasventilera brandrummet. Rökdykargrupperna kallades ut och fönstren 
slogs sönder. Klockan var då ca 19:25. Därefter lättade röken och insatsen övergick i ett 
lugnare skede med eftersläckning genom vattenbegjutning och lämpning då delar av den bråte 
som fanns inne i brandrummet lämpades ut.  

5.4.14 Den förstärkande enheten från Surahammar 

Styrkan från Surahammar anlände ca kl 19:30 och fick till uppgift att kontrollera trapphusen 
och lägenheter. 

5.4.15 Insatsens avslutning 

De boende samlades för information om läget och kommande restvärdesarbete, klockan var 
då ca 20:30. Vid samlingen, som hölls i en föreningslokal i kvarteret, deltog brandingenjören 
och två restvärdesledare. 
 
Insatsen avslutades kl 22:03. Hela insatsens händelseförlopp finns illustrerad på en tidaxel, se 
bilaga 1. 

5.5 Synpunkter från insatspersonal 
I de intervjuer som utförts med insatspersonalen har en del konkreta taktiska synpunkter och 
förslag framförts. Dessa presenteras kortfattat nedan. 
 

- Varför två samtida rökdykarinsatser när sektorchef rökdykning saknades? 
- Varför förhöjt lågtryck när det inte var frågan om livräddning? 
- Varför skickade inte inre befälet B11 direkt till skadeplats när styrkan bara var 9 man? 
- En rutin för kommunikation och återrapportering till det inre befälet behövs! 
- Spela in all radiotrafik! 
- Varför begärde inte räddningsledaren förstärkning i ett tidigt skede eftersom styrkan bara var 9 man! 
- Lägg en ”låsdroppe” i alla utryckningsfordon som saknar portöppnare till Vallbystationen så att man 

kan komma in på stationen om man ska hämta fordon, redskap el dyl! 
- Lägg någon form av ”krok” i släckbilarna som man kan använda i de fall en inåtgående röklucka måste 

dras upp! 
- Skaffa behagligare arbetsbelysning, 500 W arbetslampor bländar, LED-lampor är mycket behagligare! 

5.6 De drabbades synpunkter 

5.6.1 Intervju med en av de boende i trapphus 49 

Den boende kände röklukt, började söka igenom sin lägenhet och såg då att rök trycktes in via 
brevinkastet. Hon gick ut i trapphuset och pratade där med en granne. Hon gick sedan tillbaka 
in i sin lägenhet och försökte hejda rökinströmningen genom att tejpa brevinkastet och 
öppnade fönster för att vädra. Ett par minuter efter samtalet med grannen lämnade hon 
lägenheten och sprang ut genom det rökfyllda trapphuset. Trapphuset var då så rökfyllt att hon 
har svårt att se trappstegen. I entréhallen var det däremot inte lika mycket rök, ”där kunde jag 
andas”, uppger hon. 
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5.6.2 Enkätundersökning till de drabbade, sammanställning 

I samband med händelsen skickades ett frågeformulär till samtliga drabbade i bygganden. Av 
de totalt 30 st frågeformulär som skickades ut med svarskuvert kom totalt 14 svar tillbaka. De 
frågor som ställdes var: 
 
A. Hur väl motsvarade vår insats dina förväntningar du hade innan denna händelse? 
B. Har dina förväntningar på räddningstjänsten förändrats efter insatsen? 
C. Fick ni den hjälp och information som ni förväntade er av räddningstjänsten?  
D. Övriga åsikter som ni skulle vilja delge oss inom MBR som kan vara viktigt för oss att tänka på i framtiden. 
 
De tre första frågorna var frågor där den som svarade skulle gradera sitt svar på en skala med 
värdering:  
 
-2 = mycket sämre/lägre 
-1 = något sämre/lägre 
  0 = motsvarade mina förväntningar 
+1 = något bättre/högre 
+2 = mycket bättre 
 
Av de 14 svar som inkom hade tre ingen åsikt om räddningsinsatsen eftersom de inte var 
hemma under händelsen, men alla framförde att de saknade information om vad som hade 
hänt. Ett formulär kom in blankt. Tre av de inkomna svaren hade graderat insatsen men inte 
framfört någon åsikt i fritextfältet. De övriga sju inkomna svaren hade även kommenterat 
insatsen och framfört synpunkter i fritextfältet. 
 
Svarsfördelning med gradering enligt följande:  
 
A. Hur väl motsvarade vår insats dina förväntningar du hade innan denna händelse? 
-2: 0 st 
-1: 0 st 
  0: 4 st 
+1: 3 st  
+2: 3 st  
 
B. Har dina förväntningar på räddningstjänsten förändrats efter insatsen? 
-2: 0 st 
-1: 0 st 
  0: 4 st 
+1: 2 st  
+2: 4 st  
 
C. Fick ni den hjälp och information som ni förväntade er av räddningstjänsten?  
-2: 0 st 
-1: 1 st 
  0: 1 st  
+1: 4 st  
+2: 4 st  
 
Exempel från fritextfälten: 
 
Possitiv överraskad om samarbetet mellan polis och räddningstjänst. 
Saknas information om händelsen då man befinner sig i lägenheten. Hade räckt att man inte visste själva. Annars 
jättebra. 
Tackar för hjälpen, jättebra. 
Räddningspersonalen som befann sig i röken borde inte dessa haft någon form av mask på sig. 
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Frågeställningar om hur man skall evakueras från innergården. Saknar räddningsstege. Bevakning av källare och 
utrymmen som öppnas upp. Skumma typer rörde sig i källaren som tvingades bort. 
Info i trapphus om händelsen och hur man ska sanera och få bort lukt ur lägenheten. Men under insatsen var ni 
suveräna. 
Bättre än förväntat. Snabbt och proffsigt från alla instanser räddningstjänst, försäkringsbolag sanering. Oroad 
över att brandrök kan tränga in i alla lägenheter. 
 
Frågeformuläret i sin helhet redovisas i bilaga 2. 

5.7 Analys och värdering 

5.7.1 Överensstämmelse med styrdokument 

Handlingsprogram för räddningstjänst 
Allvarlig risk för tredje man förelåg genom omfattande rökspridning till trapphus, lägenheter 
och övriga affärslokaler. Genom brandutredningen har uppenbara byggnadstekniska brister 
uppmärksammats. Förutsättningarna för måluppfyllelse fanns därmed inte vilket förklarar 
varför det övergripande effektmålet inte kunde uppfyllas. Trots detta lyckades räddnings-
styrkan begränsa branden till startbrandcellen vilket är att betrakta som en mycket väl 
genomförd insats. 
 
Anvisning för ledning av räddningsinsats 
Händelsen omfattar inte något sådant fall där brandingenjör i beredskap enligt anvisningen 
ska överta räddningsledarrollen. Brandingenjörens val att inte gå in som räddningsledare var 
därmed helt i linje med gällande anvisningar. Vid den aktuella händelsen hade det förmod-
ligen trots det varit behövligt att dela räddningsledare och skadeplatschefsrollen eftersom 
styrkan låg på minibemanningsnivå och trycket var mycket stort på insatsledaren.  
 
Dokumentation över räddningsledarens riskbedömning saknas. Varför riskbedömningen inte 
dokumenterades har inte utretts vidare. 
 
Insatsrapporten är inte komplett. Orsaken till varför en rad uppgifter saknas har inte utretts 
vidare. 
 
Överenskommelse om insatsledarorganisation, arbetsuppgifter för IB respektive IL 
Alla de specifika arbetsuppgifter som listas i överenskommelsen har inte utförts. Orsaken till 
detta har inte utretts vidare. 
 
Rutin för fordonståg och bemanning 
Vallbystyrkans beslut om att inte bemanna höjdfordonet var helt i linje med rutinen. Brandt-
hovdastyrkans beslut om att skicka en brandman till Vallby för att bemanna höjdfordonet kan 
betraktas som tillämpning av rutinen.  
 
Rökdykaranvisning MBR 
Brandthovdastyrkans beslut att skicka en man till Vallby för att bemanna höjdfordonet fick till 
följd att båda anländande styrkor initialt saknade möjlighet att utföra rökdykning i enlighet 
med rökdykaranvisningen eftersom numerären inte räckte till för att tillsätta arbetsledare för 
rökdykning. När den fjärde brandmannen från Brandthovda och B11 hade anlänt fanns 
förutsättningar för att organisera upp arbetet på brandplatsen med arbetsledare för rökdykning 
men någon sådan omorganisation kom aldrig till stånd.  
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Rökdykning ska i första hand användas vid livräddning. Rökdykning i publika lokaler och 
källare räknas som komplicerad miljö. Vid insatsen var brandbelastningen lokalt hög, det 
nedpendlade undertaket dolde ett stort utrymme mot bjälklaget och rökdykarna hade stora 
svårigheter att orientera sig i lokalen. I efterhand kan man konstatera att insatsen omfattade 
flera faktorer som innebär att riskmiljön borde ha bedömts som komplicerad. Dokumentation 
över räddningsledarens riskbedömning inför rökdykning upprättades inte. Inte heller fattades 
några beslut om förstärkning med avseende på skyddsnivå i syfte att minimera risknivån. 
 
Utredarna anser att rökdykning inte utfördes i enlighet med rökdykaranvisningen. 
 
Standardrutin rökdykning 
Gällande standardrutin för rökdykning hanterar enbart traditionellt slangsystem. I den stan-
dardrutin som är under uppdatering hanteras även förhöjdt lågtryck. Där anges att förhöjt låg-
tryck inte är lämpligt vid bränder med stora volymer eller hög brandbelastning. Det innebär 
att vid rökdykning i komplicerade miljöer bör man i första hand använda det traditionella 
slangsystemet för vattenförsörjning.   
 
Utredarna anser att användandet av förhöjt lågtryck var i strid med gällande (och kommande) 
standardrutin för rökdykning.  

5.7.2 Utredarnas synpunkter 

Utredarna stötte på svårigheter vid insamlingen av styrdokument. Det visade sig vara svårt att 
hitta arkivexemplar av de antagna handlingarna. Flera handlingar saknar diarienummer, 
handläggare samt datum för när dokumenten upprättades och reviderades. Detta är en 
uppenbar brist inom organisationen som bör åtgärdas. Personal som hanterar styrdokument 
måste känna till de grundläggande regler som gäller för dokumenthantering inom MBR. 
 
De olika styrdokument som reglerar verksamheten stämmer dåligt överens med varandra. 
Dels används olika nomenklatur men mer allvarligt är avvikelser avseende ansvarsfördelning. 
Exempelvis anger rökdykaranvisningen att det är arbetsledaren för rökdykning som utför 
riskbedömning och bestämmer vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas medan anvisningen 
för ledning av räddningsinsatser anger att det är räddningsledaren som ska göra detta. Vid 
upprättande eller revidering av ett styrdokument bör den operativt ansvarige tillse att även 
övriga berörda dokument uppdateras så att dokumenten överensstämmer inbördes. 
 
Kunskap om hur de olika styrdokumenten ska tillämpas är oerhört viktig. Befälsorganisa-
tionen bör regelbundet öva tillämpning av dessa styrdokument i scenariobaserade lednings-
övningar.  
 
Standardrutin för rökdykning anger organisation vid insats med en basstyrka 1 + 4. Hur 
organisationen byggs upp vid två-stationslarm hanteras inte i rutinen. Utredarna föreslår att 
standardrutinen utökas med arbetsuppgiftsfördelning och organisation vid två samtidiga 
rökdykarinsatser.  
 
Det normala är att den förstärkande enheten bemannar höjdfordon eller tankbil, men vid den 
aktuella händelsen fanns inget höjdfordon på den förstärkande stationen. För den period höjd-
fordon saknades på Brandthovdastationen borde den operativt ansvarige, på för hand, ha gått 
ut med instruktion om hur fordonståget skulle se ut vid en brand i Vallbys förstahandsområde. 
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Styrkan utgjordes av lägsta tillåtna bemanningsnivå. Vid framkomst konstaterades två rök-
fyllda trapphus och brand i affärslokal. Både styrkorna sattes omedelbart i arbete. I efterhand 
kan man konstatera att räddningsledaren borde ha begärt omedelbar förstärkning.  
 
Inre befälet var kopplad för medlyssning och kände till att det inkom flera larmsamtal om 
händelsen. B11 och B12 meddelade att de fanns tillgängliga på brandstationen kl 18:26. 
Räddningsledaren lämnade första lägesrapport kl 18:25. Fem minuter senare begärde 
räddningsledaren varningsmeddelande till de boende. I detta skede borde det inre befälet ha 
insett insatsens omfattning och på eget initiativ gett B11 och B12 order om att transportera ner 
rökskyddsdepån till brandplatsen. Istället inväntade han räddningsledarens begäran vilket fick 
till följd att B11/B12 först kl 18:44 fick ordern. 
 
Genom hela insatsen hade insatsledaren trippla roller som räddningsledare, skadeplatschef 
och arbetsledare för rökdykning. Rollen som arbetsledare för rökdykning fordrar en geo-
grafisk närhet till rökdykarledaren som inte går att uppnå om man samtidigt är räddnings-
ledare vid en insats som omfattar samordning av flera enheter. Rollen som arbetsledare för 
rökdykning kom därför i konflikt med de övriga rollerna och blev därför omöjlig att samtidigt 
inneha.  
 
På insatsledningsnivå följde man gällande anvisningar för ledning av räddningsinsats som 
anger att om insatsen maximalt omfattar tre stationer ska insatsledaren sköta både operativ 
ledning och samordna enheter. Utredarna ställer sig frågande till varför ledningsstrukturen 
inte alltid kan bygga på delade roller i de fall brandingenjören i beredskap väljer att åka ut till 
skadeplatsen. En normalt delad ledningsstruktur skulle leda till att brandingenjören blir mer 
erfaren i räddningsledarrollen samtidigt som insatsledaren mer effektivt kan fokusera på 
organisation av skadeplats och att samordna enheter, dvs de uppgifter som åligger skadeplats-
chefen. 
 
Brandingenjören i beredskap kände inte till att styrkan utgjordes av lägsta tillåtna bemannings-
nivå. Alla befäl måste känna till styrkans aktuella numerär. Det bör därför vara en uppgift för det 
inre befälet att tillse att alla befäl, såväl styrkeledare som brandingenjör i beredskap, särskilt in-
formeras när minibemanningsnivå föreligger. När styrkan utgör minibemanningsnivå bör dess-
utom det inre befälet vid larm styra B11 direkt till skadeplatsen så fort han får indikation på att 
skarpt läge råder. 
 
En rökdykargrupp sökte igenom trapphus 49. Därefter lämnades trapphuset obevakat. Lämp-
ligheten i att lämna ett rökfyllt trapphus obevakat kan diskuteras. Någon form av instruktion 
bör tas fram som instruerar om under vilka omständigheter ett rökfyllt trapphus kan lämnas 
obevakat. 
 
Lämplig transportbil saknades för transport av rökskyddsdepån. B11 och B12 tvingades till 
slut att ta ett fordon som inte är ämnat för utryckning. Varför har inte alla MBR:s dragbilar 
dragkrok som passar samtliga efterfordon och släpvagnar? 

5.7.3 Radiokommunikation  

Orsaken till radiokommunikationsproblemen var att SOS-centralen i Västerås inte kunde 
sända samtidigt på sina Rakel-terminaler. Det visade sig att om en operatör sände på en 
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terminal så kunde inte en annan operatör sända på den andra terminalen. Felet hade anmälts 
och skulle åtgärdas23. 
 
SOS-centralen har nu bytt de båda Rakelterminalerna och problemet är åtgärdat. 

5.8 Resultat utvärdering av räddningsinsats 
Med utgångspunkt från de ungefärliga tidpunkter över händelseförloppet, som framkommit 
genom utredningen, kan utvärderingen av räddningsinsatsen sammanfattas i följande resultat: 
 

- De radiokommunikationsproblem som rådde under framkörning påverkade i viss mån 
insatsens uppstart men försämrade inte på något sätt insatsens resultat.  

- Det faktum att numerären under insatsens inledning var begränsad till en insatsledare, 
två styrkeledare och åtta brandmän påverkade räddningsmanskapets säkerhet 
(rökdykning utfördes i strid med rökdykaranvisningen) och i viss mån räddningsarbetets 
effektivitet (säkerheten för tredje man kan diskuteras då ett rökfyllt trapphus lämnades obevakat).  

- Att B11 inte styrdes direkt till skadeplats påverkade arbetets effektivitet. 
- Att en omorganisation inte skedde på skadeplats när den fjärde brandmannen från 

Brandthovda och B11 anlände till platsen påverkade räddningsmanskapets säkerhet. 
- Att räddningsledaren inte tidigt begärde förstärkning påverkade arbetets effektivitet 

(säkerheten för tredje man). 
- Att instruktioner från den operativt ansvarige på för hand inte hade kommit ut, om hur 

fordonståget skulle se ut pga. den tillfälliga placeringen av två höjdfordon på Vallby 
brandstation, påverkade arbetets effektivitet. 

- Att förhöjt lågtryck användes vid rökdykning utan livräddande syfte i lokal med hög 
brandbelastning påverkade räddningsmanskapets säkerhet och släckarbetets 
effektivitet. 

6 SLUTSATS BRANDUTREDNING OCH INSATSUTVÄRDERING 
6.1 Slutsats och erfarenheter, branden 
Genom brandutredningen har en rad byggnadstekniska brister uppmärksammats. Brandcells-
gränserna är otäta på flera ställen och rökluckornas funktion är undermålig. Fastighetsägaren 
uppmanas att åtgärda följande brister: 
 

- brandavskiljning mellan trapphus 49 och matbutiken (öppet överluftsgaller) 
- brandavskiljning mellan presentbutik och entréhall Stora Gatan 49 (otätt dörrparti) 
- brandavskiljning mellan våningsplan (otäta rörgenomföringar) 
- brandavskiljning mellan olika butikslokaler (otäta rör- och kanalgenomföringar) 
- brandavskiljning mellan trapphus och lägenheter (dörrblad som inte sluter tätt mot karm, 

läckande brevinkast) 
- funktion hos rökluckor (säkerställ genom annan konstruktionslösning alternativt genom utökad 

service och kontroll) 
 
Fastighetsägarens repressentanter har särskilt informerats24 om de byggnadstekniska brister 
som uppdagats och om resultatet av denna undersökning. Kopia av rapporten tillsänds 
fastighetsägaren.  

                                                 
23 E-post från HF 2010-12-16 
24 Möte 2011-03-09, styrelseledamot 
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6.2 Slutsats och erfarenheter, räddningsinsatsen 
Räddningsinsatsen blev mer omfattande än vad räddningsstyrkan under framfärd kunde ana. 
En rad omständigheter i övrigt påverkade insatsens genomförande. Inledningsvis var insatsen 
komplicerad pga begränsade resurser, många drabbade, svårigheter att lokalisera branden och 
omfattande rökspridning. Tack vare en rad lyckliga omständigheter uppstod inga 
personskador trots att risken i efterhand bedöms ha varit stor med tanke på: 
 

- att en person utrymde via det rökfyllda trapphuset 
- att många människor tvingades ut på sina balkonger en längre tid pga rök i lägenheten 
- att trapphus 49 lämnades obevakat trots att trapphuset var rökfyllt  
- att det i presentbutiken fanns en trappa utan skyddsräcke 
- att brandgasexplosion kunde ha inträffat i matbutiken 
- att butikspersonal vistades i butiken under pågående insats 
- att rökdykarinsats utfördes i strid med rökdykaranvisningarna 

 
Genom brandutredningen har en rad byggnadstekniska brister uppmärksammats. Trots dessa 
brister lyckades räddningsstyrkan förhindra brandspridning utanför startbrandcellen och 
därmed uppfylla handlingsprogrammets mål om att begränsa en brand till en brandcell. Det 
övergripande målet om att förhindra allvarliga skador hos tredje man kunde man däremot inte 
uppnå pga de byggnadstekniska brister som orsakade den omfattande rökspridningen i 
bygganden. 
 
Av insatsen kan en rad lärdomar dras avseende system- och insatsledning men även avseende 
teknik, taktik och utrustning. I stycket nedan presenteras de förbättringsförslag som 
utredningen lett fram till. 
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7 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 Öva insatsledare och brandingenjörer i tillämpning av reglerande styrdokument genom 

scenariobaserade övningar med fokus på organisation på skadeplats. 
 Upprätta standardrutin för insatsledning av insatser som omfattar två stationer eller 

fler, se bilaga 4.  
 Tillse, vid minibemanningsnivå, att B11 styrs direkt till skadeplats när indikationer 

inkommer om att skarpt läge råder. 
 Tillse att samtliga befäl känner till och följer rutinen för fordonståg och bemanning. 
 Dela ledningsstrukturen så att brandingenjören, då denne beger sig ut till skadeplats, 

normalt är räddningsledare och insatsledaren är skadeplatschef. 
 Upprätta rutin om att inre befäl alltid vid minibemanningsnivå ska se till att samtliga 

befäl känner till aktuell numerär. 
 Komplettera rökdykaranvisning och standardrutin för rökdykning med anvisningar om 

arbetsuppgiftsfördelning och organisation vid två samtidiga rökdykarinsatser. 
 Tillse vid revidering av styrdokument att övriga berörda dokument uppdateras så att 

dokumenten inte inbördes avviker samt se till att MBR:s grundläggande regler för 
dokumenthantering följs. 

 Spela in all radiotrafik och logga mot tidaxel. 
 Lägg ”låsdroppe” i alla utryckningsfordon som saknar portöppnare till Vallby 

brandstation. 
 Utrusta släckbilar med någon form av ”krok” som kan användas i de fall en inåtgående 

röklucka måste öppnas inifrån. 
 Byt ut befintlig arbetsbelysning i släckbilarna till moderna LED-lampor med 

motsvarande ljuseffektivitet. 

8 UNDERLAG OCH INFORMATION FÖR UTREDNINGEN 
Uppgifter och värdefull information för upprättande av denna rapport har inhämtats från stf 
räddningschef och berörd räddningspersonal hos MBR samt från styrelseledamot Sven Enarsson, 
BRF Mina och ventilationskonsult Anders och Thore Ehlin, Ehlin & Larsson AB.  
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BILAGA 1 – Insatsens händelseförlopp 
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BILAGA 2 - Enkätundersökning 
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BILAGA 3 – Rutin för fordonståg och bemanning 
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BILAGA 4 – Standardrutin för insatsledning (innehållsförslag) 
 
Utredarna föreslår att en standardrutin tas fram för insatsledning för de insatser som omfattar 
samordning av enheter. Rutinen bör behandla hur det inre befälet ska bistå insatsledaren ute 
på skadeplatsen samt klargöra vilka arbetsuppgifter som löpande under och efter insatsen ska 
dokumenteras. Under pågående insats ansvarar det inre befälet för all dokumentation. För att 
detta ska fungera måste insatsledaren regelbundet återrapportera väsentliga insatsmässiga 
tidpunkter. Utredarna anser att följande arbetsuppgifter löpande under pågående insats bör 
dokumenteras med beskrivning och tidlogg:  
 

- vindruterapport 
- när insatsen påbörjas och första uppgift (t ex rökdykning livräddning alt rökdykning 

brandbegränsning alt rökdykning brandsläckning etc) 
- typ av riskmiljö vid rökdykning  
- löpande lägesrapporter 
- beslut om fönsterkrossning/dörrforcering etc 
- beslut om ingrepp i annans rätt 
- tidpunkt för när insatsen avslutas 
- överlämnande till fastighetsägare och beslut om bevakning efter avslutad räddningstjänstinsats 
 

Utredarna anser att följande arbetsuppgifter snarast efter avslutad insats bör dokumenteras:  
 

- vem/vilka som var arbetsledare för rökdykning 
- arbetsledarens riskbedömning inför rökdykning 
- vilka särskilda skyddsåtgärder som vidtogs vid rökdykning i komplicerad miljö 

 
Utredarna anser vidare att det av rutinen bör framgå att ett delat ansvar bör råda mellan det 
inre befälet och insatsledaren om att fylla i insatsrapporten. Det inre befälet bör ansvara för 
insatsrapportens del 1-7 medan del 8-11 och bilagan bör fyllas i av räddningsledare och 
skadeplatschef. 
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