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Olycksundersökning 

Lägenhetsbrand  Kungälv. 
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Upplysningar om olyckan. 
 
Larmtid: 2011-01-04 kl. 07:48:15 SOSAB/ 07:49:00 Räddningstjänsten.  
Adress:  Kungälv 
Olyckstyp: Brand i bostad, lägenhet i flerfamiljshus. 
Inblandade personer: Totalt 28st  
Olycksorsak: Brand i köket sprider sig till hela lägenheten.  
Insatsrapport: 201100004 
SOS ärende nummer: 19-2602822-2 
Syfte & mål: Insatsens genomförande och erfarenheter.  
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Händelseförlopp. 
 
Omfattning vid ankomst:  
Kraftig rökutveckling och lågor slår ut från fönster och balkongdörr ur en lägenhet på vån 3. 
Besked från SOS at folk finns i lägenheter på vån 4 och eventuellt är någon avsvimmad 
 
Räddningstjänstens åtgärder: 
Larm om brand i köket i en lägenhet på våning 3 i ett flerfamiljshus på   i 
Kungälv. 
 
Då 701 kvitterar larmet meddelar SOS att det är något som brinner och att det är många 
påringare. 701 ser efter någon minuts körning att det ryker från byggnaden och vid framkomst 
lämnas vindruterapport att det slår ut lågor från lägenheten. 706 (FJ) meddelar SOS att han 
förutsätter att SOS har larmat Kode (O720), varpå SOS svarar att man ska larma Kode 
omgående. 
 
07.54 dras Stort Larm i Kode. 
 
07.57 SOS meddelar FJ att personer på våning 4 har gått in i lägenheten igen och eventuellt 
har någon svimmat av därinne. FJ ber RCB (HT) som finns på station O700 att meddela en 
förberedande order till Kode om att de kommer att få påbörja livräddande insats med 
rökdykning och evakuering på våning 4. Det står även ett antal personer på balkongerna 
bakom huset på plan 4. 
701 påbörjar Rökdykning/släckning i brandlägenheten. I detta läge är branden kraftig och det 
är mycket varmt. Glaset i fönstren går sönder av hettan och regnar ner över entrén. På grund 
av pumphaveri blir rökdykarna tvungna att backa ut en stund medan 704 kopplas in för vatten 
givning. Under tiden hinner branden ta ny fart så de får "börja om" och släcka sig inåt igen. 
I detta läge finns viss risk för brandspridning till trapphuset men det är liten risk för spridning 
till övriga lägenheter. Dock är risken för rök spridning till trapphus och lägenheter på plan 3 
och 4 överhängande, och därigenom kan de som befinner sig där vara i fara. 
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08.01 pratar FJ och HT med varandra och HT meddelar bl.a. att Kode fått den förberedande 
ordern om livräddande rökdykning. HT meddelar att 711 med avgående skiftlag på station 
O700 är gripbara och FJ begär att 711 skall gå mot skadeplats. 
08.03 Bil 711 med avgående skift går mot skadeplats för förstärkning. 
08.07 RCB i 716 (HT)  rullar mot skadeplats då ledningscentralen bemannats av HL och GB. 
FJ fortsätter som Räddningsledare med HT som ledningsstöd. 
08.08 FJ meddelar 711 att rökdykarna från 711 behövs för avlösning i lägenheten på en gång. 
08.10 rapporterar SN att 721 och 724 är framme på skadeplats. 721 får omgående i uppgift att 
evakuera och livrädda ur plan 4. 
2 man från 711 går in som avlösning till 701's rökdykare i brandlägenheten och resterande 
från 711 och 701 samt 721 bildar 2st 2-mannagrupper som livräddar/evakuerar från 
lägenheterna i plan 4. De öppnar fönstren i trapphuset för rök ventilation. 
724 backar upp 704 med vatten. 
08.15 Ingrepp i annans rätt görs av FJ då vi tar  Fritidsgård i anspråk som 
uppsamlingsplats för de boende. 
08.28 FJ rapporterar att samtliga personer från våning 4 är ute och sjukvårdspersonal ser till 
dem. 28st boende är nu på uppsamlingsplatsen och några behandlas för rökskador. Man 
fortsätter leta igenom lägenheter och dubbelkollar så att det inte finns folk kvar. 
Fastighetsskötare har kommit med nycklar vilket underlättar genomsökningen, dock är 7st 
lägenheter låsta med extra lås vilket medför att vi ej kommer in i dem. Då de ligger i planen 
under brandlägenheten utesluter vi att någon skall ha kommit till skada av branden och bryter 
oss inte in i dem. 
08.29 larmas Surte för passning på Kungälvs brandstation. HT har även kontaktat 
Kommunens TIB, Socialtjänsten och Kungälvsbostäder som kommer till skadeplats. 
08.30 Akut RVR påbörjas med rökventilering av trapphus och lägenheter. 
08.46 Surte tar över beredskapen på Kungälvs Brandstation. 
09.03 Räddningstjänsten avslutas och 711 återvänder mot stationen. Insatsen övergår nu helt 
till Akut RVR genom att personal från 701 rökventilerar och vattensuger. 
09.23 Kode lämnar och går mot Kungälvs brandstation för återställning. 
09.52 Surte återgår hemåt. Kode tar över beredskapen. 
Diskussioner förs med utsända från Kungälvsbostäder om övertagandet skall gå till. De 
informeras om att ett antal lgh står öppna och vilket saneringsbehov som finns. De tillkallar 
PCN fastighetsservice som går igenom vilka åtgärder som behöver vidtagas och Securitas för 
bevakning av lägenheterna. 
10.00 FJ, sjukvården, polis, Kungälvsbostäder och PCN håller information för de boende inne 
på fritidsgården. 
10.30 Överlämning till Kungälvs bostäder. 
 
Olycksförlopp: 
Branden har startat i köket, rökgaser och lågor spred sig till resten av lägenheten. 
Brandorsak utreds av Polisen. 
 
Skadeomfattning:  
En lägenhet kraftigt brand, rök och vatten skadad. Trapphus delvis brand, rök och sot skadat. 
Övriga lägenheter i övre plan i olika grad rök skadade. 
27 personer evakueras ur fastigheten. 10st avförs till Kungälvs sjukhus med lättare rökskador. 
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Undersökning. 
 
Platsbeskrivning:  

 
Flerbostads hus med 5st våningsplan och krypvind, byggt 1980. 
Huset är i byggnadsklass BR1. öppet trapphus och fönster i trapphus utgör rökventilering. 
Balkonger har betong bjälklag och plåt klädd utsida. De är ej inglasade. 
 
Olycksorsak:  
 
Branden har startat i köket, start föremål och orsak utred av polisen. 
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Sammanfattning – Erfarenheter - Åtgärdsförslag. 
 

 Kode drogs ej med automatik utan först efter begäran av FJ. Avvikelse rapport är 
skickad till SOSAB. 

 
 Vatten avbrott uppstod under rökdykar insatsen. Det visade sig senare att säkringen till 

kraftuttaget på 701 (nr 17) hade gått sönder.  Det kan vara av värde att samtliga i vår 
organisation som kör våra fordon känner till var motsvarande säkring sitter på 
respektive fordon. Dessutom kan man märka ut säkringen och dess placering för att 
snabba på en eventuell felsökning. Respektive SL ser till att detta blir känt. 

 
 Vid tidpunkten för larmet fanns avgående skift kvar på stationen i Kungälv och kunde 

efter begäran rycka ut med 711 som förstärkning. 
 

 704 fanns med och ryckte ut i första läget. Den bemannades av dagtidspersonal, detta 
gjorde att tiden för vattenavbrott då pumpen på 701 stoppade blev mycket kort.  

 
 Rökluckorna bestod som tidigare nämnts av öppningsbara fönster. Det går betydligt 

snabbare att ordna rökfri miljö med från utsidan öppningsbara rökluckor i trapphuset, 
Fastighetsägaren är informerad och medveten om detta. 

 
 Samverkan med sjukvård och polis fungerade alldeles utmärkt, det fanns tillräckligt 

med resurser för registrering, prioritering och omhändertagande. 
 

  fritidsgård togs i anspråk som uppsamlingslokal. Där skedde registrering av 
polisen och sjukvården kunde utföra prioritering och vård av dem som vistats i 
fastigheten. Personalen på fritidsgården ordnade fram mat och dryck vilket var mycket 
uppskattat. 

 
 På grund av det stora antalet personer fick sjukvården brist på syrgas. 

Räddningstjänstens utrustning kunde då nyttjas. 
 

 Samverkan med fastighetsägaren fungerade utmärkt. De var tidiga på plats och tog 
efter samråd med FJ tag i bevakning, sanering och kontakt med hyresgäster osv. 

 
 Sambandet mellan samverkande myndigheter är inte bra. Vi har stora förhoppningar 

att Rakel skall underlätta sambandet mellan oss på insatser. 
 

 Ledningsplatsen markerades med ett ”Ledningsplats paraply” som finns i 716.  En bra 
lösning då fordonet inte används som ledningsplats. Ett likadant paraply skall köpas in 
till 706. AF hanterar detta. 
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 Den från årsskiftet inrättade befattningen i Kungälv och som redan finns i Ale, TIB 
(kommunal tjänsteman i beredskap) är en mycket bra resurs som vi kan nyttja för att 
hjälpa till med frågor som rör våra kommuner och dess invånare. Vid denna insats 
samrådde vi om behovet av stöd till de boende. Vi beslöt att skicka personal från 
socialkontoret till uppsamlingsplats. Samverkan med TIB sköts av RCB. 

 
 Akut RVR utfördes enligt LSO. 

 
 Att tänka på vid evakuering av hyresfastighet är att då man åter tillåter folk att få 

tillträde till lägenheten kan behovet av bevakning vara stort. Boende kan ha lämnat sin 
lägenhet olåst och lämnat platsen etc. Var tydlig om detta vid överlämnande till 
fastighetsägaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




