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Skövde Mariestad Törboda Tibro Hjo Karlsborg Gullspång 

Datum: 2010-03-10 
Handläggare: Stig Torell 
Diarienr: E395 
Ärendenummer: 1963032 
Eget larmnr: 201000296  

OLYCKSUNDERSÖKNING 

Brand i stall Rivingstorp, Hasslerör 

Uppdragsgivare:  Räddningschefen 
Utredningen utförd av:  Brandmästare Stig Torell  
Granskad av:  Brandingenjör Bertil Andersson  
Bilagor: 
Innformation om olyckan: Larmtid: 21:32 
  Adress: Rivingstorp, Hasslerör 

  Objektstyp: Lantgård 
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Sammanfattning 

Räddningstjänsten fick larm om brand i stall Hasslerör, under framkörning får man 
information om att det är hästar kvar i stallet. Vid framkomst är byggnaden helt 
övertänd och man får bekräftat att det är fyra hästar är kvar i byggnaden, två 
veteranbilar, två traktorer samt en fyrhjulig MC. 
Två andra byggnader bedömdes vara hotade av branden. Taktisk grundinriktning 
(TGI) bestämdes att begränsa brandens spridning, beslut i stort (BIS) är att försöka 
rädda dessa samt skydda ytterligare en verkstadslokal där det finns gasflaskor. De 
hotade byggnaderna räddades. Ca 22:15 rasar hela taket in och då minskar 
värmestrålningen.   

Bakgrundsbeskrivning 

Larm till Räddningstjänsten om brand i stallbyggnad klockan 21:32 onsdagen den 
10/3 
Klockan 21:40 anländer styrkan till platsen och rapporterar om helt övertänd 
byggnad. 
 
Byggnaden är en stallbyggnad uppförd helt i trä, belägen ca: 10 km norr om 
Mariestad vid Hasslerör och. I byggnaden fanns fyra hästar uppställda och en del av 
byggnaden användes garagering av fordon där fans två veteran bilar, två traktorer 
samt en s.k. fyrhjluling.   
Byggnad blev totalförstörd och p.g.a. brandens omfattning vid ankomst kunde inget i 
byggnaden räddas.  
Ytterliggare byggnader låg i direkt anknytning till den av brand utsatta byggnaden. 
Räddningstjänsten avslutas den på torsdagen den 11/3 klockan 06:10. 

Syfte med utredningen 

Syftet med utredningen är att i skälig omfattning klarlägga orsaker till olyckan, 
olycksförloppet samt insatsens genomförande. 

Avgränsningar 

Då byggnaden är totalförstörd har utredningen mer fokuserat på insatsens 
genomförande samt förslag till förebyggande åtgärder. 
 

Datainsamling 

Utredaren har intervjuat räddningsledaren samt tagit del av insatsrapport och 
anteckningar från dagboken 

Utredningsmetod  

Ingen etablerad metod har använts, besök på platsen, intervju med 
räddningstjänstens personal samt inhämtning fakta från insatsrapport och 
dagboksanteckningar. 
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Händelsförlopp 

Branden upptäcktes av förbipasserande bilist som larmade SOS 

Direkta orsaker till olyckan 

Byggnaden är totalförstörd vilket innebär svårigheter att genomföra någon 
brandplatsundersökning i syfte att fastställa orsak. Detta innebär att någon 
undersökning av byggnaden i syfte att klargöra orsak och förlopp inte genomförts. 
Polismyndigheten har avskrivit händelsen då det inte föreligger brott.  

Bakomliggande orsaker till olyckan 

Se rubrik direkte orsaker. 

Insatsen 

Larm om brand i stall Hasslerör inkom 21:32 till station 40 och 45, 406, 401, 404, 
451, 459 samt 216 åker ut mot platsen. Första rapport till inre befäl är att 
stallbyggnaden är helt övertänd. Första bedömningen är att ett antal närliggande 
byggnader är hotade, en mindre byggnad intill stallet är mest utsatt. Taktisk 
grundinriktning (TGI) bestäms vara att förhindra brandspridning och beslut i stort 
(BIS) är att hindra antändning av intilliggande byggnader samt skydda ytterligare en 
verkstadslokal där det bl.a. finns gasflaskor. Genom en kraftsamlig med 
vattenbegjutning uppfylls TGI och BIS.  
Ytterligare larmade resurser inledningsvis var vakthavande brandingenjör (VBI) samt 
tankbil 207, efter beslut om TGI och BIS konstaterades att VBI och tankbil 207 inte 
behövdes vid brandplatsen.  
Ca 22:15 rasar hela taket in och då minskar värmestrålningen vilket medför att målet 
för insatsen underlättas, 451 och 459 lämnar platsen och återgår mot station 45. 
 
Kl: 23:30 avlöser stn 41 och tre man styrkan från stn 40 och svarar för bevakningen 
tills 2010 03 11. 
Räddningstjänsten avslutas 06:10 av räddningsledare Anders Gåvertsson 

Förslag till åtgärder 

Vid brand i denna typ verksamhet är brandförloppet oftast snabbt. En förutsättning 
för att kunna bekämpa branden effektivt är tidig upptäckt.  Detta skulle eventuellt 
kunna lösas med trådlösa brandvarnare om förutsättningar för denna typ av 
installation finns. 

Återföring av kunskap 

Beslut som fattats följer riktlinjer och styrdokument inom RÖS. Tidigt beslut om TGI 
och BIS underlättade insatsarbetet vilket bidrog till att målet med insatsen uppnåddes 
på ett effektivt sätt. 

 


