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Inledande uppgifter. 
Handläggare:            Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. 
Olycksdatum:          2010-06-17. 
Olycksplats:             Brogatan Valdemarsvik 
Företag:                   Vårdboende Vammarhöjden 
Larm:            Kl. 12:18 
På plats:            Kl. 12:25 
Räddningstjänstens       
slut:                          Kl. 12:52 
 



Anledning till undersökningen. 
Med hänvisning till kraven angivna i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), samt 
Valdemarsviks kommuns handlingsprogram del 3. P. 5.4. Brand i sittdyna till rullstol, inom 
vårdboende. 
Objektet. 
Byggnad uppförd 1973 i brandteknisk klass motsvarande Br1. Två plan (souterräng/ kälarplan 
där även verksamhet bedrivs, i övrigt se vån 1). Plan.1: Vårdcentral samt tandläkar-
mottagning, verksamhetsutövare är Landstinget. Pan.2: Äldreboende/vårdboende, verksam-
hetsutövare Geria äldreomsorg (kommunen, upphandlad entreprenad). 
Fastighetsägare : Landstingsfastigheter i Östergötland. 
Ombyggnationer har utförts vid olika tillfällen fram till dags datum (senast 1994). 
 
Brand- och byggnadstekniskt skydd:  
Byggnaderna har ett automatiskt brandlarm. 
Våningsplanen är avskilda i enlighet med kraven för Br1. Byggnader. Brandteknisk 
avskiljning mellan olika verksamheter/utövare i lägst EI 60. 
Plan 2: Boenderum avskiljning i lägst EI 30, samt därutöver avskiljning mellan 
avdelningar/korridorer i lägst EI 60.  
 
Händelsen och Räddningstjänstens insats. 
En boende person (hyresgäst/vårdbehövande) inom äldreboendet satt i sin rullstol på 
balkongen och rökte, varvid glöd från cigaretten antände sittdynan till rullstolen. Personen 
försökte släcka och valde att köra in i lägenheten och till duschrummet för att på detta sätt 
släcka sittdynan. Personal på anläggningen bistod senare i släckinsatsen. Automatiska 
brandlarmet startade vid passage genom rummet. Inga påtagliga personskador uppstod, och 
branden begränsades till sittdynan. Dock blev rökbildningen i lägenheten påtaglig. 
Räddningstjänsten möttes upp av personal från vårdcentralen som informerade om det 
inträffade. Likaså anlände även vaktmästare som hjälpte till att lokalisera inom vilket sektion 
och var larmet utlöst. 
Vid framkomst till berörd avdelning möttes räddningsstyrkan även av personal som visade 
vägen till brandrummet. Rummet var rökfyllt, och fläktar applicerades i dörröppningen. 
Någon spridning av rökgaserna förelåg inte, och sittdynan var släckt (låg kvar i 
duschrummet). 
Personalen hade vid styrkans ankomst fört den drabbade till ett intilliggande rum samt 
utrymt/samlat övriga boenden/patienter till ett sektionsavskilt uppehållsrum. 
 
Undersökning och brandorsak. 
Stf.rch. Göran Thorell var räddningsledare samt gjorde under dagen ytterligare besök på 
platsen för att inhämta uppgifter till dokumentationen. Kontakt togs även med arbetsledare 

. 
Undertecknad räddningschef har till grund för vår bedömning även inhämtat information 
lämnad av räddningschef i beredskap 1:e stf.rch Jan Olson, samt granskat aktuella byggnads-
ritningar/bygglovshandlingar samt tillsynsprotokoll.  
 



Olycksförlopp/brandorsak: 
Branden startade med all säkerhet p g a att glöd från en cigarett hamnat på sittdynan till 
rullstolen, i samband med cigarettrökning. Branden begränsades till sittdynan, men p g a det 
materiel som dynan bestod av blev dock rökbildningen förhållandevis påtaglig. 
Räddningstjänsten konstaterar att orsaken till det inträffade är cigarettrökning. Vidare är det vår 
bedömning att händelsen mycket väl kunnat få helt andra konsekvenser, där såväl den 
boende/patienten och bygganden kunnat drabbats i avsevärt större omfattning. 
 
Det befintliga automatiska brandlarmet har idag ingen undercentral lokaliserad till boende- 
/vårdavdelningarna plan 2 vilket är en uppenbar brist, då vårdpersonalen i avsaknad av detta 
inte på ett tillfredställande och snabbt sätt kan lokalisera en inträffad händelse. Noterbart är att 
vid vissa tillfällen på dygnet är personalnumerären begränsad till ett fåtal personer, som vid en 
inträffad händelse b l a även har ansvar för att ev. påbörja och genomföra en utrymning. 
Anm:  
Idag finns en indikeringstablå för driftsstörningar vilket inte uppfyller kraven för att snabbt 
kunna lokalisera en brand. Samtidigt är lokalen där centralapparaten för det automatiska 
brandlarmet finns inte tillgängligt under alla dyngnets timmar. 
 
Insatsens genomförande/Erfarenheter. 
Larmet inkom via det automatiska brandlarmet. 
 
Insatsens genomförande:   
Insatsen genomfördes med de resurser och mot den målsättning som finns angiven i 
kommunens handlingsprogram enl. lagen om skydd mot olyckor, med en beredskapsstyrka 
utgörande 1+1+5. Insatsen genomfördes utan anmärkning. 
 
Bilagor/hänvisningar. 

- Foton Vammarhöjden. 
- Insatsrapport SOS Alarm ärendenummer: 1535171. 
- Brandutredning SRV blankett larm nr: 2010/0133. 
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Bho Eklund 
Räddningschef 
Åtvidaberg/Valdemarsviks 
Räddningstjänst 




