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Norra fasadväggen som initialbranden upptäcktes innanför. 
 
Genomgång i stort: 
 Larm inkommer onsdagen 9 september kl. 03:07 om brand i Eko tvätts lokaler på 
Batterivägen 1. Uppringaren som var ett tidningsbud och har lokaler i närheten, hade sett att 
det kom rök från lokalen och larmade om en brand. Eko tvätt är ett företag som har stortvätt åt 
industri och landsting bl.a., med stora mängder tvätt i påsar och pallställ. 
  Infarten till företaget som finns på den östra sidan, är det även kontorslokaler. Kontorsdelen 
är en egen brandcell, där det blir lite vatten och rökskador. Det brinner i de norra bakre 
delarna av industrilokalen vid räddningstjänstens framkomst, i tvätterilokalen är det inga 
brandcellsgränser och det finns en stor risk för brandspridning. I taket hänger stora tvättpåsar 
på en bana med smutstvätt som kan väga upp till 50 kg. styck. Dessa och övrig tvätt i olika 
pallförvaring gjorde så att det var en hög brandbelastning i lokalerna och risk för nedfallande 
materiel på brandpersonal med personskador som följd. Det blir även stora skador på västra 
sidan där inlastningen av smutstvätt sker, samt banor och upphängningsanordningarna i taket 
som tvätten transporteras på, samt tvättmaskinerna med tillhörande utrustning. 
 Efter polisens brandorsaksutredning och räddningstjänstens olycksförloppsutredning 
framkom det att med största sannolikhet har börjat i en elcentral på västra väggen alldeles 
innanför tvättsorteringen i den tillbyggnad som gjorts.  
 Vid larmning bestäms att 403 (tankbil) och 414 (hävare) skall användas för det kan vara bra 
med en tankbil som vattenförråd, när det kanske skall vattenbegjutas tak m.m. via 
vattenkanon på högfordon.  
Vid framkomsten syns ingen direkt rök eller brand, men uppringaren visar in styrkan på 
Batterivägen sedan svänger man in bakom byggnadens norra del där man ser att det brinner 
innanför fönsterpartier och uppe i takfoten.  415 och 403 gör en uppställning vid norra gaveln 
initialt och påbörjar släckningsarbetet.  
RL (LN) ger order om att skydda kontorsdelen med utvändig släckning samt dämpa 
brandspridning i tvätteridelen. 
414 beordras upp på Batterivägen för att kunna få en överblick över taket och se vilken 
omfattning branden har. Då ser man att ett flertal rökluckor har öppnat sig, och någon övrig 
håltagning är aldrig aktuellt inledningsvis.  



 
 Efter en stund vänder vinden och 403 med utlagda slangar måste flyttas till Batterivägen för 
att få en drägligare miljö för pumpskötaren, även 415 flyttas till en bättre plats. Strax innan 
har Vbg. deltid anlänt med 411 (släckbil) samt 404 (maskinstege) och får order om att hjälpa 
till och säkra vatten till 403 som tar ut mycket vatten med flera strålförare samt till 414 som 
använder sin vattenkanon till att kyla taket, även 404 används i ett senare skede för 
begränsning och kylning med sin vattenkanon. Varbergs deltid får även ordern att ta sig in i 
kontorsbyggnaden för släckning och begränsning av branden, samt ett uttag av datorer och 
viktiga dokument till företaget. 
Förstärkningslarm till Tvååkers deltid dras i ett tidigt skede, för att hjälpa till vid brandplatsen 
med den östra och norra sidan där brandsläckning sker utifrån via fönster, dörrar och portar 
och avlöser Vbg. deltid som sedan blir utplacerade på olika uppdrag runt byggnaden. 
 Brandposterna på Batterivägen och Kardanvägen ger dåligt med vatten så det är lite problem 
att hålla samtliga vattenuttag, och en brandpost krånglar så 403 får försörja 411 med vatten 
tidvis. Tankfyllning från fordonspump kräver aktsamhet p.g.a. att det körs med större tryck 
och de automatiska påfyllnadsventilerna kan stänga snabbt, vilket kan leda till 
slangsprängning som följd. Efter samspråk med gatuförvaltningen som upplyser om att det är 
en mycket bättre vattenledning vid Österleden flyttas vattenuttagen dit i ett senare läge.  
I det nordvästra hörnet har tvättmedelsförrådet varit beläget, där allt brännbart är förintat av 
branden. Enligt uppgift från platschefen har det inte förvarats några brandfarliga ämnen i det 
utrymmet. Utrymmet är försett med en uppsamlingsbrunn inunder så att det inte skall komma 
ut något giftigt ämne i någon annan miljö, vilket heller inte gjordes under släckningen. 
Veddige deltid larmas efter ett tag för att bemanna brandstationen i Varberg, men blir 
kommenderade till Eko tvätt och göra ett invändigt släckförsök initialt och därefter utvändig 
släckning av västra sida.  
 Västra sidan har en inbyggd lastbrygga där inkommande tvätt är, och där blir 
brandbelastningen väldigt kraftig eftersom det var fullt med smutstvätt i intaget vid tillfället 
där tvätten förvaras i pallställningsvagnar på hjul. Dessa forslades ut på asfaltsplanen utanför 
med hjälp av grävmaskin, som även tog ned byggnadskonstruktionerna för åtkomst till 
brandsläckning av materiel. Släckningen av brandresterna blir Veddige deltids uppgift och 
bevaka västra delen av byggnaden som brinner intensivt, samtidigt beordras att ingen 
invändig släckning skall ske och ingen personal på taket p.g.a. rasrisk. 
Eko tvätten är kopplat till Varbergs Energis naturgasnät, som kom dit och stängde av 
inkommande ledning efter c:a en timma. Det konstaterades att någon utläckande gas inte hade 
förekommit med ökat brandförlopp som följd, enligt sakkunnig personal.  
 
 I grannfastigheten sattes övertryck med hjälp av räddningstjänstens fläkt så att det inte skulle 
komma in någon rök där. Tyvärr så kom det en liten vindkantring så brandröken gick mot 
fläkten och det fick göras en förflyttning av den till friskare miljö. Det blev relativt rökfritt i 
grannfastigheten och det var ingen risk för brandspridning dit. 
Efter en tids brandsläckning på östra sidan beordras högfordon till västra sidan där 
takbeläggningen brinner och det blir lättare att nå från det hållet. Lastbil med gripklo måste 
rekvireras för grävmaskinens skopa når inte över takfoten. Den har möjlighet att lyfta på 
tjärpappstaket och träreglar som taket ligger på, så åtkomsten för brandsläckning blev möjlig 
för brandmännen.  
Där fanns tre gasflaskor i ett verkstadsutrymme som inte var direkt hotat av branden, men 
togs ur byggnaden efter ett par timmar, så de inte skulle utsättas för någon värmepåverkan.  
Invändigt var branden släckt efter c:a fyra timmar och därefter fortsatte släckning av tjärpapp 
och takkonstruktionen i flera timmar. 
 



 

 
 
Västra väggen där smutstvättsinlämningen var. 
 
 
Taktiskt genomförande: Vid framkomsten syntes ingen brand initialt innan man svängde 
runt byggnaden till norra sidan, så någon direkt order om uppställningsplats för 
brandfordonen gavs inte. Detta ledde i förlängningen till att man fick flytta 403 och 415 för att 
stå i en bättre miljö på Batterivägen. 
RL beordrade utvändig släckning av produktionslokalen och att inriktning blir att skydda de 
östra delarna av byggnaden där kontorsdelen finns med data om kunder och personal finns. 
Fönsterparti på baksidan fick slås sönder för att släckning via fönster skall kunna fullföljas. 
Samt två stora portar öppnas så åtkomligheten till branden blir bättre och ett par dörrar till 
kem och tvättmedelsförråd bryts också upp för brandbekämpning.  
Hävaren 414 beordras upp för att få en överblick till hela byggnaden och sen för att kyla taket 
med vatten från kanonen och från 404:s vattenkanon. 
Utbyggnaden för inkommande tvätt på västra sidan får Veddige deltid order om att släcka och 
bevaka. 
 
 
 
Rollfördelning: Leif Nilsson (LN) är räddningsledare (RL) från insatsens början, och därefter 
tar Lars-Eric Larsson (LE) över som RL kl.03.50. LE upprättar kontakter med 
företagsledningen och personal samt restvärdeskontakter. LE tar ganska snart kontakt med 
Jonas Pettersson (JP) och Matilda Gustafsson (MG) och tycker de skall inställa sig på 
brandplatsen för att få lite mer erfarenhet från större bränder för de har inte jobbat så länge i 
förvaltningen. JP övertar som RL kl.06.45 efter att han orienterat sig på objektet för LE 
behöver avlösning då, det är eftersläckning som gäller och sen lämnar han över till Jan 
Johansson (AN) som börjar sitt arbetspass på morgonen och tar därför över. 
Rollfördelningen något otydlig tidvis. 
 
 
 
 



Samverkan: Polis var tidigt på plats men ambulans kom i ett senare skede efter begäran från 
RL, samt Varbergs Energi var även där för att stänga av naturgasen. VIVAB kontaktades för 
att få bästa info om brandvattenförsörjningen, och för att ta hand om släckvattnet som 
avleddes så att det inte kom ut i Himleåns fiskerika vatten.  
Även restvärdesledning var på plats för att komma igång med olika åtgärder så fort som 
möjligt. Företagsledningen ihop med LE och LN hade ett informationsmöte tidigt på 
morgonen för att informera personal om läget och den fortsatta verksamheten. 
 
 
 
Underhåll: Brandmännen 5 och 19 kallades in i ett tidigt skede för att bistå med 
andningsskydd till brandplatsen, där det upprättades en rökdykardepå som var bemmanad. Det 
ordnades så att kaffe, dryck och mat fanns på olycksplatsen. 
 
 
 
Tekniskt genomförande:  
 
 
 
 
Säkerhet/Tillbud: Tankfyllning från fordonspump kräver aktsamhet p.g.a. av att det körs 
med större tryck och automatiska påfyllnadsventilerna kan stänga snabbt vilket kan leda till 
slangsprängning som följd. En brandpost var ur funktion på Batterivägen. 
 
Beslut om utvändig släckning och ingen på taket var ett bra beslut med tanke på att det 
hängde c:a 7 ton tvätt i taket och betongen spjälkades och det föll ned betongbitar från taket.  
 
Ordern om att det inte fick vara någon personal på taket överprövades på olika sätt vilket kan 
leda till att någon går ut där utan tillåtelse. 
 
Vid förflyttning av hävaren kördes den ned över en slänt så att stänkskärmar och kylsystemet 
på bilen blev skadat. 
 
Vid brandsläckning genom fönster skall man beakta så att glasbitar i övre delen av fönstret 
inte faller ned och skadar släckpersonal. 
 
När eftersläckning av taket över kontorsdelen skedde så fanns det inget taksäkringsset i 414 så 
arbetet fick göras från hävarkorgen istället. Strax efter utfört arbete rasade taket in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Förslag till åtgärder och förbättringar:  
 *Rollfördelning bör tydligöras så att släckpersonal vet vem som är vem, t.ex. 
räddningsledare, skadeplatschef och sektorchefer. Det bör användas befintliga märkningar.  
 *Viktigt att göra en OBBO i insatsens början för att få ett helhetsintryck av byggnaden och 
alternativa släckmetoder. 
 *För att undvika ev. slangsprängningar vid tankfyllning från släckbil som förser övrig 
personal med brandvatten bör tankfyllning ske från brandpost med lägre tryck. 
 *Brandposter bör kontrolleras och testas kontinuerligt. 
 *Överprövning av beslut, order och säkerhet skall inte ifrågasättas av personal med tanke på 
vår egen säkerhet. 
 *Förflyttning av höjdfordon skall ske på ett säkrare sätt, framförallt när det inte är speciellt 
bråttom med livräddning eller avsevärda egendomsskador som följd. Framförallt så kan 
fordonet skadas så att det blir obrukbart till den fortsatta insatsen. 
 *Omfördela personal så att det finns någon i stab och stöttar upp personalen i vår 
räddningscentral, exempelvis en av brandingenjörerna som var vid brandplatsen. De bör ha 
stor kunskap om strategisk och normativ ledning som skulle varit bra att ha tillgång vid ett 
larm av den här storleken. 
 *Det är av största vikt att rensa bort all glassplitter från sönderslagna fönster vid 
brandsläckning utifrån så inga nedfallande glasbitar orsakar skärskador eller dylikt. 
 *Återkoppling och genomgång av insatsen bör göras så fort som möjligt till berörd personal. 
 *Insatsutvärdering bör påbörjas direkt efter insatsen. 
 *Insatsrapporten skall skrivas utförligt, med tanke på uppföljning av händelsen. 
 *Dokumentation av tider, beslut och händelser på olyckan. 
 *Kontakt med miljö/hälsa så snabbt som möjligt, för minsta möjliga miljö påverkan. 
 *Kontakta arbetsledning på Gatujouren vid behov av vattenavstängningar, brandposter eller 
extern hjälp t.ex. grävare. 
 *Vid personalbyte skall pågående befäl kontakta ledningen direkt på olycksplatsen, för info 
och få klarhet om arbetsuppgifter och befälsroller.  
 *Blåsa av sig med tryckluft eller fläkt på larmställ när man lämnar olycksplatsen för att 
minska spridningen av föroreningar. Göra en avskiljning mellan larmställ och övrig miljö, 
samt tvättning av larmställ oftare. 
 *Viktigt med rätt uppställningar av släckfordon direkt så man slipper förflyttningar, tänk på 
att inte komma för nära olycksplatsen. 
 *Utrustning som inte används bör återplaceras på fordon eller till en hänvisad depå t.ex. 
taklineset, verktyg och sågar. 
  
 
 



 
 
Norra delen av tvätteriet med smutstvätt i pallförvaring och i takupphängning. 
 
 
Strategiska/Normativa beslut: En släckbil inkl. personal på plats hålls intakt under morgon 
och fm., som beredskap för ev. andra inkommande larm. 
Beslut om att slopa en besiktningstid för en av bilarna, så att beredskapen kunde hållas. 
  
 
Återställning: Vid hemkomst och klädbyte så känns det en stark lukt från larmställen, p.g.a. 
nedsmutsning, röken och de farliga ämnen som kan finnas kvar i larmställen. 
 
 
Räddningstjänstens avslutande: 2009-09-09 kl.15.00 
 
 
Sammanfattning: Släckresultatet blev bra med tanke på att det inte fanns några 
brandcellsbegränsningar i produktionsdelen, och att brandgasventilation fanns i taket. 
Hade det funnits ett vidarekopplat automatiskt brandlarm så hade det upptäckts betydligt 
tidigare med förmodligen mycket mindre skador som följd. 
 
 
 
 
 



 
 
Västra väggen med elcentral, där branden förmodligen startade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-12-16 /  Karl Rune Anderson 


