
 

 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
 Smedjebackens kommun 
  

  

Postadress  Besöksadress Telefon  Fax  E-post 
Smedjebackens kommun Kyrkogatan 21 0240-66 03 94 0240-710 03 rtj@smedjebacken.se 
777 81  SMEDJEBACKEN 777 30  SMEDJEBACKEN 

 
Insatssammanställning 

 
 
Datum: 2010 -01 -13 Diarienr:  2010.00004  
 
Utredare:  Veikko Koskelainen  
  
Eget larmnummer:  201000013  SOS larmnummer:  5-1398168-2  
 
Orsaken till undersökningen:  Brand i byggnad  
 
  
 
Händelsedata 
 
Datum för händelsen:  2010 – 01 – 13  
 
Adress:    
 
Typ av olycka:  Brand i byggnad  
 
Typ av skada(or):  Huset totalförstördes av branden.  
 
Orsak:  Brand i papperskorg  
 
  
 
 
 
C:a 10 min efter rtj på plats 
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Sammanfattning av olyckan 
Branden började ca 09:40 och larmet till SOS kom in 09:53, räddningstjänsten kom till platsen 
10:13, alltså det hade brunnit i c:a 33 min. Vid räddningstjänstens framkomst slog lågorna ut genom 
flera fönster. Branden var liten vid upptäckten men fastighetsägaren kunde inte eller rådde inte på 
branden. Huset brann ner till grunden 
 
Plats och objektsbeskrivning 

 som ägs av Xxxx o Xxxx Xxxxxxx var ett timmerhus i 3 våningar, byggnaden var 
ombyggd vid ett flertal tillfällen, den innehöll bostad för paret samt på övre plan festvåning, och på 
plan 2 ett kontor där branden startade. 
 
Händelseförlopp 
Xxxx berättar: ”på morgonen c:a 09:40-09:45 befinner hon sig i huset och känner en konstig lukt 
som typ doften från plast, hon beslutar sig för att kontrollera detta och går och kollar om det 
brinner i kakelugnen på plan 1 men där finns ingen eld. Hon går vidare bort till köket och kollar om 
det är vedspisen som luktar men det brinner inget där heller. Hon går upp på plan 2 och in på 
kontoret ser inget men vädrar ut doften ett par minuter, går sedan ut från kontoret och börjar 
pyssla med annat när hon efter c:a 10 min hör något och när hon vänder sig om kan hon konstatera 
att det brinner i papperskorgen inne på kontoret. 
Hon går in och tar tag i papperskorgen för att kasta ut den, men hon bränner sig så hon släpper 
taget om den. Hon springer bort till skrubben och hämta en sopskyffel som hon använder för att till 
slut få ut den på balkongen. 
Xxxx märker att det brinner i och på skrivbordet så hon springer bort till skrubben, hämtar en 
släckare men hon tycker att det brinner för mycket och beslutar sig för att ringa till brandkåren 
men telefonen fungerar inte så hon springer ut och ropar på Xxxx sin man som är på väg till 
bostaden, han ringer SOS och då är klockan 09:53. 
De beslutar sig för att inte gå in utan vänta på brandkåren, som är på plats klockan 10:13”. 
 
Insatsens genomförande 
När räddningsstyrkan är på ingång ser de att det slår lågor ut från flera fönster och huset brinner för 
fullt.  
Räddningsledaren gör en snabb OBBO och han tar ett beslut i att låta rökdykarna göra ett försök att 
gå in och släcka. 
Rökdykarna går in men är tvungna att vända eftersom fler övertändningar sker samt att det rasar ner 
från övervåningen. 
Utvändig släckning blir följden och räddningsledaren kan konstatera att huset inte går att rädda. 
Totalt 14 man används vid branden. 
Vatten togs från bäcken nere vid bron med motorspruta och transporterades c:a 100 meter till 
tankbil och släckbil. 
Vädret var klart och temperaturen var -20o. 
Räddningstjänsten avslutades 15:10, då beställdes en traktorgrävare som rev väggar samt 
skorstenarna eftersom risken för olyckor var stor på grund av att de var ostabila. 
Brandpersonal bevakade brandplatsen under natten sedan kontakt tagits med fastighetsägarens 
försäkringsbolag. 
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Slutsatser och viktiga erfarenheter 
Erbjuda utbildningar i praktiskt handhavande av brandsläckare till fastighetsägare som bor utanför 
tätorten, detta kan var en mycket bra investering för alla parter.  
 
 
 
 
Bilder 

  
 

  
 

  




