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Bakgrunds beskrivning 

Måndagen den 4 april upptäcker en man som är ute och rastar sin hund att en 
brandvarnare larmar och att rök syns från en öppen balkongdörr. Boende i huset 
försöker göra innehavaren uppmärksam på att det brinner och att personen måste 
komma ut, samtidigt som SOS larmas. Boende i huset lyckas få innehavaren att 
komma ut från lägenheten, men personen återvänder snart in och hotar (enligt 
vittne på plats) att "tända eld på hela skiten". När räddningstjänsten anländer 
möts man av en boende i huset som berättar att det finns en person kvar i 
lägenheten. RL beslutar att göra insats via den öppna balkongdörren och ger 
order till rökdykarna att gå in och hämta personen.    
 När  RL beslutar att gå runt huset för att orientera sig om ev. rökspridning mötes 
han av en person som berättar att personen är har kommit ut från lägenheten med 
hjälp av en anhörig. Tidigare under kvällen har det spelats med hög volym, en 
anhörig har varit och tagit bort sladden till stereon. 

Syfte med utndersökningen 

Syftet med undersökningen är att kartlägga insatsens genomförande, orsak till 
branden samt brandens förloppet. 

Avgränsningar 

Inga 

Datainsamling 

Telefon intervju med vittne. 
Intevju med Räddningsledarna 
Besök på platsen med polisens tekniker. 

Utredningsmetod  

Händelsen är kartlagd med hjälp av händelsutredning 

Sammanfattning 

Under kvällen spelas det musik med hög volym från aktuell lägenhet som 
uppfattas störande av grannar. En anhörig till innehavaren kommer dit och gör 
musikanläggningen obrukbar genom att ta bort nätkabel. Klockan 22:14 ser en 
förbipasserande att det kommer rök från lägenhetens balkongdörr samt att en 
bandvarnare larmar. SOS larmar ut räddningstjänsten som vid framkörning får 
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information om att en kvinna hotar att "tända på" vid fler ställen i fastigheten.   

Vid framkomst bedömer man att det är för smalt att köra in med fordon till entrén 
och då MMI är livräddning bedömer man att det är mer effektivt att genomföra 
insatsen via den öppna balkongdörren. När rökdykare kommer in upptäcks 
branden omgående och släcks snabbt. Branden är begränsad till ett område på ca: 
1 m2 på golvet i hallen med begränsade brandskador men större delen av 
lägenheten har sotskador. Under själva släckinsatsen som beräknas till ca: tre 
minuter har en anhörig lyckats få ut den boende från lägenheten, tyvärr har tre 
personer fått lättare rökskador, dessa tas om han av ambulanspersonal. Efter 
släckningsarbetet genomförs rökventilation av aktuell och ovanliggande lägenhet, 
inga skador på trapphus har noterats. Valet av insatsväg har medfört en snabb och 
effektiv insats.  

Händelsförlopp 

Tidigare på kvällen hörs musik med hög volym från lägenheten, en anhörig 
kommer dit och tar med sig sladden till stereon. Klockan 22:14 larmas SOS om 
brand i lägenheten. Räddningstjänsten larmas och anländer klockan 22:25 till 
platsen. Grannar lyckas få personen att komma ut från lägenheten som av någon 
anledning går tillbaka in i lägenheten. I samband med räddningstjänstens 
framkomst och igångsättande av insatsen har en anhörig gått in i lägenheten och 
lyckats få med innehavaren ut. Denna information får RL i samband med att 
rökdykare gått in i lägenheten.    
I lägenheten har branden var koncentrerad till lägenhetens hallgolv i en matta 
samt någon form av plastbitar (troligen Lego). Det är begränsade skador på 
intilliggande dörrfoder och vägg samt rök skador i samtliga rum, branden bedöms 
varit mycket begränsad.  

Direkta orsaker till olyckan 

Någon naturlig förklaring till direkt orsak har inte kunnat fastställats, det utalade 
hotet från innehavaren om att "tända eld på hela skiten talar" för att branden kan 
vara anlagd. Under utredningen har det framkommit att det ska ha funnits en 
lampa i det aktuella primärbrandområdet. I samband med polisens tekniska 
undersökningen fann man inte några rester såsom el kabel, glödlampa eller 
koppartråd.  Dock hittades två minder järnpinnar som inte kan förklaras funktion 
eller var de kommer ifrån.  

Bakomliggande orsaker till olyckan 

Då vi inte lyckats fastställa den direkta orsaken har inte någon bakomliggande 
orsak kunna angetts. 
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Insatsen 

Larm inkom klockan 22:16 till räddningstjänsten, klockan 22:25 rapporterar RL 
framme och att det är brand i lägenheten. 

RL beslutar att angripa branden via balkongdörren, detta beslut grundar RL på att 
det är smal körväg och är svårt att komma in i området med fordon samt att 
slangdragning från gatan till entrén skulle fördröja insatsen. Entrén till lägenheten 
ligger ca: 150 – 200 meter från gata. RL bedömer att tiden för inträgning och 
släckning tar ungefär 3 mín. efter ankomst, detta bekräftas vid samtal med en av 
rökdykarna. När insatsen är igångsatt bestämmer RL att gå till entréns trapphus 
för att kontrollera rökspridning samt ev. behov av ventilation. På väg dit möts 
han av beskedet att personen kommit ut från lägenheten. Rökdykare berättar att 
när de kommer in i lägenheten är det begränsad sikt ner till ca: en meter från 
golv. Man hör en smäll som beskrivs att en dörr smäller igen, detta kan mycket 
väl stämma överens med att en anhörig till lägenhetsinnehavaren gått in och 
hämtat personen och slänger igen lägenhetsdörren. Bedömningen att genomföra 
insatsen via balkongdörren har, enligt vår bedömning, bidraget till att insatstiden 
minimerats. Om man valt att genomföra insatsen via trapphuset skulle detta 
medfört svårigheter att ta sig fram med fordonen. Körvägarna i området har inte 
en bredd som är anpassad till räddningstjänstens fordon. Alternativt angreppssätt 
skulle kunna vara att utgå från parkering i anslutning till  detta skulle 
då medföra att insatsen inledningsvis krävt uppbyggnad av slangsystem med 
matarledning och manöverslang. Båda dessa alternativ bedöms vara tidskrävande 
och mindre effektiva än angrepp via balkong. 

Framgångsfaktorer har varit val av angreppsväg, att balkongdörren var uppställd, 
att lägenheten var på första våningsplanet samt att anhörig lyckades få ut 
innehavaren. 
Branden var koncentrerad till lägenhetens hallgolv i en matta samt begränsade 
skador på intilliggande dörrfoder och vägg, branden bedöms varit mycket 
begränsad. Då det troligen funnits en hel del plastdetaljer (troligen LEGO) 
inblandade i branden har detta medfört stora sotskador i lägenheten.Ytterligare 
information om insatsen finns i bilaga ”Insatsrapporten” . 

Förslag på åtgärder 

Då det inte framkommit några avvikelser vid insatsen finns inget att återföra. 
Dock har utredningen påvisat att flexibilitet i beslut om insatsväg kan ha 
betydelse för effektivitet vid en insats, normal insatsväg är ofta via trapphus och 
entré. 

Återföring av kunskap 

Operativ ansvarig chef informeras 

 



            

            

      
Påverkad, hotfull 
vill inte ha hjälp      

Aktör  /  Tid 22:10  22:14 22:16 22:18 22:21 22:25 22:27   23:15 

Hundägare 
Ser rök, hör brandvarnare 

Ropar till boende           

Grannar 
Går och undersöker, hör tv 

ljud 
Får inte 
kontakt Ringer SOS      

Möter RL och 
informerar   

Innehavare        
Innehavare 
kommer ut  

Innehavare går 
tillbaka  

Fåt ut 
innehavaren    

251     Kvittens  Framme     

Räddningsledare       
Insats via 
balkong  

Får info om att 
innehavaren ute  

Avslutar 
rtj 

Rökdykare       Förbereder insats Släckt branden    

SOS alarm   
Uppmanar  

att inte gå in Larm RTJ  Informerar 251      

Ambulans          
Tar hand om 
skadade  

Dotter till innehavare        
Får ut 

innehavaren    

            

                        

                        

                        

                        
 




