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Bakgrund 
LSO (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), Efterföljande åtgärder 3 kap, 10§ anger att när en 
räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 
 
Då uppdragsgivaren hade kännedom om att undertecknad arbetade inom olyckutredningsområdet 
och hade önskemål om att få utreda insatsen av en extern part kontaktades undertecknad. Efter 
samtal mellan uppdragsgivaren NÄRF och undertecknade två utredare beslutades om uppstart av 
insatsutvärdering enligt uppdragsbeskrivning. 
 

Syftet med utredningen är att lära av olyckan för framtiden: 
Detta kan ske genom förbättringsförslag rörande såväl byggnadskonstruktion, materialval, tekniskt 
skydd, organisatoriskt skydd såsom erfarenheter kring räddningstjänstens egna insats osv. 
 
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person till 
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete. 
  
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak vilket kan vara att branden- olyckan skett 
uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen betydelse.  
 
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, haverikommission m.fl. har alla sina olika 
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbetet på och efter en brand eller olycka. 
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som 
ligger till grund för en rättsprövning i t.ex. brottsmål eller liknande. 
 
Räddningstjänsten vill här påpeka att en straffande kultur mycket sällan leder till bra lärande. Det är 
därför viktigt att ta del av räddningstjänstens utredningar med fokus på lärande och inte straffande. 
 
Syftet är att lära av olyckan! 
 
Då denna utredning har inriktning på just insatsutvärdering kommer erfarenheterna också att ligga 
inom detta område. Erfarenheter kring brandorsak och brandförlopp ingår därför inte i detta 
utredningsuppdrag. 
 

Uppdrag och begränsningar 
Uppdragsgivare är Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) och 
dess t.f förbundschef Tord Eriksson och t.f funktionsansvarig, 
Räddningsstyrkor Patrick D´imporzano. 
 
Uppdraget är att genomföra en fördjupad insatsutvärdering av 
räddningstjänstens insats vid brand på Hotell Scandic Swania i Trollhättan 
torsdag 2011-01-27. NÄRF vill därför göra en utvärdering utifrån 
ledningsperspektiv, taktik, kommunikation och risk. Särskild vikt bör 
läggas vid ledningsförhållanden, beslutsfattande och samverkansfrågor. 
Påverkan på systemet dvs. strategisk och normativ ledning bör belysas mer övergripande. 
 
Då branden är föremål för misstanke om brott kommer den direkta orsaken att utredas av 
polismyndigheten. Själva brandens förlopp och erfarenheter kring brand och rökspridning kopplat till 
det byggnadstekniska brandskyddet ligger inte inom detta uppdrag utan belyses möjligen översiktligt 
i utredningsmaterialet.  
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Utredningsplan och metod 
Faktaunderlag och intervjuer har skett genom checklistemetoden (strukturerad frågelista). Analyser 
av själva insatsens genomförande sker genom en s.k. STEP-matris och överförs därefter till en 
avvikelseutredning i syfte att få fram bra åtgärdsförslag. Slutligen presenteras allt i en slutrapport 
som utförs enligt checklistemetoden (strukturerad frågelista). 
 
Under utredningens uppstart sattes en grovplanering vilken till stora delar har följts under 
utredningens fortskridande. Den består av tre faser i form av datainsamling, analys och 
sammanfattning i slutrapport. 
 

1. Utredningsuppstart     (Besök vid NÄRF) 
2. Utredningsplan     
3. Faktainhämtning- insats, inläsning   
4. Intervjuunderlag  
5. Intervjuer 

• 3 intervjuer och platsbesök Swania 18/3  (Besök vid NÄRF) 
• 2 intervjuer 25/3   (Besök vid NÄRF) 

6. Grov sortering och kategorisering av intervjuanteckningar 
7. Genomgång av intervjuanteckningar 
8. Analysfas 1 (STEP-analys) 
9. Analysfas 2 (Avvikelseutredning) 
10. Faktagenomgång, organisation, ledningsdokumentation etc 
11. Sammanställning i slutrapport 
12. Genomgång och korrekturläsning 
13. Färdig slutrapport 
14. Redovisning av resultat för uppdragsgivaren  (Besök vid NÄRF)
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Sammanfattning/Erfarenheter 
 
Insatsen: 
En omfattande och allvarlig brand bryter ut på hotell Scandic Swania i Trollhättan natten 2011-01-27 
kl 01.22. Det automatiska brandlarmet startar utrymningslarm på hotellet samt ger brandlarm till 
närmaste brandstation vilket är Trollhättan. En styrka om ett befäl och fyra brandmän rycker ut och 
får möta en händelse de sent kommer att glömma. 
 
Vid framkomst möts styrkan av 
mycket folk samlat i hotellets 
reception samt information om att 
det brinner på flera platser. Kontroll 
görs vid brandlarmets 
centralapparat vilken ser ut som ett 
”flipperspel”. Efter befälets korta 
och snabba orientering invändigt 
noteras omfattande brand på 
våningsplan två. Förstastyrkans 
personal påbörjar 
livrädning/släckning med rökdykare 
genom intilliggande entré till 
hotellet och befälet begär 
förstärkning via SOS och påbörjar en 
något större orientering utvändigt 
hotellet. Han noterar då att det finns personer som hänger i fönstren och vill räddas ut den vägen. 
Han dirigerar så småningom in ankommande högfordonsresurser för att genomföra utvändig 
livräddning samtidigt som överlämnande sker till ankommande insatsledare som övertar 
räddningsledarskapet. 
 
Den utvändiga livräddningen sker förhållandevis snabbt så fort resurserna finns på plats. Huvuddelen 
av branden släcks också förhållandevis snabbt varpå fortsatt arbete sker gentemot den 
bjälklagsbrand som uppstått. Som följd av fortsatt brand fortsätter också genomsök av hotellets 
samtliga hotellrum vilket sker i god samverkan mellan räddningstjänst och hotellpersonal.  
 
Alla utrymda gäster samlas i receptionen som ligger i en annan brandcell än själva branden. Orsaken 

är att det är mycket kallt ute och 
räddningsledaren förbereder för en 
snabb utrymning av receptionen 
om behov skulle uppstå. Detta i 
huvudsak med hjälp av polis som 
hela tiden befinner sig i 
receptionsområdet där även 
sjukvårdspersonal befinner sig. 
Räddningstjänsten försöker bistå 
hotellgästerna med kortare besök 
på sina utrymda rum där detta är 
möjligt. Alltid ledsagade av en 
brandman för riskbedömning. 
Framemot förmiddagen är branden 
släckt och räddningstjänsten 
avvecklar sina enheter. 
 

Foto 1 

Foto 2 
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Erfarenheter: 
I allt väsentligt kan utredarna bara 
konstatera att insatsen är genomförd 
med ett bra resultat. Som alltid är det 
lättare att med all fakta på bordet och i 
lugna former finna moment, händelser 
etc som skulle kunna gjorts på ett annat 
sätt och kanske mer fördelaktigt sätt. 
Dock skall det alltid beaktas att de 
beslut som tas av räddningstjänstens 
befäl ofta sker under mycket stressade 
och pressade förhållanden och med 
väldigt sparsamt med information om 
händelsens omfattning, byggnadens 
utformning och antal inblandade 
personer främst i det inledande skedet. 
 
Utredarna noterar att såväl Insatsledaren (räddningsledaren) som styrkeledarna från Trollhättan 
(skadeplatschef) och Vänersborg (ansvarig för utvändig livräddning) har agerat förtjänstfullt bra. Att 

växla från automatlarm till fullt 
utvecklad brand på ett fullbelagt hotell i 
flera våningsplan kräver väldigt mycket 
av det team som kommer till plats.  
 
Arbetet bedöms på det stora rullat på 
mycket bra och såväl livräddning via 
högfordon som evakuering via 
utrymningsvägar samt brandsläckning 
har gott bra. Lite extra arbete krävdes 
med den dolda branden mellan plan 2 
och 3 vilket skulle kunna ha påskyndats 
något med ett delvis annat upplägg.  
 

 
Samverkan med andra aktörer såsom 
polis, sjukvård och hotell bedöms ha 
fungerat mycket väl. Hotellets egen 
personal har även de agerat 
förtjänstfullt bra och verkat för att bistå 
såväl räddningstjänsten som att 
ombesörja transporter, 
alternativboende för sina egna utrymda 
gäster. De problem som noteras rör 
främst utlarmning, lägesrapportering, 
radiokommunikation, kommunicering av 
riskbedömningar, dokumentation i det 
stora samt lite frågeställningar kring 
beredskapshållning under pågående 
insats.  
 
Sammanfattningsvis en i stort väl genomförd insats! 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 
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Positiva erfarenheter 
Det skall alltid beaktas att de beslut som tas av räddningstjänstens befäl ofta sker under mycket 
stressade och pressade förhållanden och med väldigt sparsamt med information om händelsens 
omfattning, byggnadens utformning och antal inblandade personer främst i det inledande skedet. 
Nedan följer de positiva delar som utredarna noterat under utredningens gång. 
 

Systemledning 
1. Framtida bakre ledning 

Med inrättande av en bakre ledning skapas förutsättningar för ett aktivt arbete med 

systemledning och därmed förbättrad beredskapshållning och uthållighet. Mottagande av 

lägesrapporter ger goda förutsättningar till förbättrad dokumentation efter insats. 

2. IL och SL V frigör högfordon för annat larm förhållandevis tidigt 
Alltid bra att operativ personal har insikten om att frigöra resurser då de inte behövs längre.  

3. Inkallning av fridygnsledig personal är viktig 
Att få in fridygnsledig personal skapar goda förutsättningar att hålla en bättre beredskap 

under pågående insats. Dock skall uthålligheten beaktas om denna styrka tas i anspråk för 

tex avlösning. Att ledig personal är gripbara på fripass är viktigt. Hur göra om fridygnsledig 
personal inte finns att tillgå? 
 

Operativ ledning 
4. Val av alternativ körväg 

Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

5. SL Vänersborg stöttar högfordonsförare Trollhättan med information 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

6. SL Trollhättan (RL) genomför bra OBBO inledningsvis 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

7. Tydligt räddningsledarbyte SL Trollhättan och insatsledare emellan 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

8. Tydlig och bra rollfördelning räddningsledare och skadeplatschef emellan 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats. 

Inom NÄRF:s organisation har SL heltid kompetens minst RLB och tillsyn A. 

9. Bra förberedande order på radio från Skplch till ankommande enheter från 
Vänersborg 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

10. Bra förberedande order på radio från SL Vänersborg till egna enheter 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

11. Bra information från Skplch till SL Vänersborg då de ankommer brandplatsen 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

12. SL Vänersborg tar aktivt ansvar för utvändig livräddning på ett bra sätt 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

13. IL genomför bra omfallsplanering rörande utrymning av receptionen 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

14. Omfördelning och effektivt utnyttjande av personal under insats 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

15. Bra samverkan mellan räddningstjänst och hotell rörande utrymning 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

16. Alla ute, insatsen går från livräddning till egendomsräddning är tydligt och klart 
räddningsledare och skadeplatschef emellan 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 



11-05-11 

 8 

17. Mervärdesarbete genom att bistå hotellgäster med att hämta privata saker på 
rummen är bra 
Skapar ett bra mervärde för alla de drabbade hotellgästerna 

18. Alternativ användning av plattform för tungräddning är bra 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

19. Tydligt byte av räddningsledarskapet mellan IL under natt och pågående på morgon 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

20. Tydligt avslut av räddningstjänst 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

21. Hotellets initiativ till eftermöte för att dra lärdomar 
Skapar goda förutsättningar för framtida liknande händelser inom Scandic koncernen. 

Kan skapa bättre förutsättningar för räddningstjänsten vid liknande händelser framöver. 
 

Riskbedömning 
22. Rökdykare 1 vid inledande insats genomför bra överlämning till nästkommande 

rökdykargrupp 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
 

Kommunikation 
23. SL Vänersborg genomför aktiv kontroll med SOS innan val av fordonståg vilket är 

mycket bra 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

24. Bra samverkan mellan räddningstjänst, polis, sjukvård vid trappan/garderoben 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

25. Fin reklam dagen efter i tv-programmet Skavlan 
En sångare med band sov aktuell natt på hotellet i Trollhättan. Dagen efter skulle de 

medverka i programmet Skavlan varför ett antal minuter av intervjun ägnades åt just 

branden och att räddningstjänst gjort ett bra jobb där. Bra 
 

Allmänt 
26. Bra ingripande och släckinsats av hotellgäst vid gardinbrand i trapphus 

Bra 

27. Polis tidigt på brandplats 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

28. Många av hotellgästerna har redan utrymt då räddningstjänsten ankommer 
brandplatsen 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

29. Bra släckinsats av första rökdykargrupp 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

30. Högfordonsförare Trollhättan var väl förtrogen med såväl hotellet som 
högfordonskörning vilket är bra 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

31. Hotellpersonalen mycket aktiva med kontroll av utrymda samt arbete med att 
ordna alternativboende snabbt 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 

32. Hotellet ombesörjer med mat och dryck till räddningspersonal vilket är bra 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
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Förbättringsförslag (prioriterade) 
Det skall alltid beaktas att de beslut som tas av räddningstjänstens befäl ofta sker under mycket 
stressade och pressade förhållanden och med väldigt sparsamt med information om händelsens 
omfattning, byggnadens utformning och antal inblandade personer främst i det inledande skedet. 
Nedan följer de situationer, moment etc. som utredarna noterat, prioriterat och som det skulle 
kunna finnas förbättringspotential vid.  
 

Systemledning 
1. Skapa tydlig rutin för lägesrapportering 

Klara och tydliga rutiner för vem till vem, när och i vilket medium. Med fördel används radio 

inledningsvis, då såväl system som ankommande enheter kan ta del av informationen. Modell 

OSHBIP är ett alternativ. 

Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

2. Undvik att skicka ut beredskapshållande styrka till brandplats med uppgift att inte 
bli insatta. 
Enheter på brandplats riskerar att snabbt bli insatta och beredskapen äventyras då utan 

systemledningens vetskap. 
Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

3. Skapa tydlig rutin för inkallning till stabsarbete 
Att stödja upp såväl en operativ stab som en systemledande stab bör kunna göras enligt en 

fastställd rutin. 

Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
 

Operativ ledning 
4. Klargörande av ansvar och befogenheter för operativa befäl rörande val av 

fordonståg vid tex automatlarm: 
Klargör att befäl såsom SL och IL har mandat att göra de förändringar i fordonståg de själva 

anser vara befogade i rådande stund. En diskussion vid ett befälsmöte om vilka situationer 

som kan vara aktuella är att föredra. 

Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

5. Säkerställ att uppgradering från automatlarm till brand i byggnad fungerar som 
tänkt hos SOS (HT och A-planer). 
Fungerar inte uppgraderingen faller alla i förväg förutbestämda åtgärder för denna typ av 

anläggning, med stor risk för att enheter fördröjs eller helt glöms bort inledningsvis. 

Förslagsmottagare är Teknisk avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

6. Skapa tydlig rutin för lägesrapportering 
Klara och tydliga rutiner för vem till vem, när och i vilket medium. Med fördel används radio 
inledningsvis, då såväl system som ankommande enheter kan ta del av informationen. Modell 

OSHBIP är att föredra.  

Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

7. Skapa tydlig rutin för operativt ledningsstöd 
I förväg klargjorda och väl kända uppgifter underlättar uppstart av insats då RL inte givit 

annat direktiv. Intressanta uppgifter kan vara tex plottring, dokumentation, omfallsplanering, 

restvärde, mervärde etc. 

Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

8. Skapa tydlig rutin för dokumentation i insatsrapport 
Klara och tydliga rutiner för vad, var, när och av vem som uppgifter såsom avslut av 

räddningstjänst, ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, riskbedömningar, olycksundersökning och 

annat skall göras. 

Förslagsmottagare är OP-avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
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9. Att lära av olyckor lokalt och direkt är viktigt 
Utesluts inte av att extern part har i uppdrag att utreda händelsen 

Förslagsmottagare är tf förbundschef och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

10. Skapa tydlig rutin för sakkunnigutlåtande (spridningsutlåtande) 
Klara och tydliga rutiner för vem och med vilken kompetens som behövs för att genomföra 

korrekta utlåtande. 

Förslagsmottagare är tf förbundschef och förebyggande avdelning eller motsvarande vid 
NÄRF 

 

Riskbedömning 
11. Kommunicera genomförda riskbedömningar 

De riskbedömningar som görs såväl för enskilda moment såsom  tex rökdykning, insats med 

skärsläckare samt för insatsen i sin helhet måste kommuniceras med de inblandade på ett 

kvalitativt bra sätt och bör dokumenteras i insatsrapporten. 
Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

12. Att vara två personal vid arbete med högfordon är att föredra 
Att så långt det är möjligt undvika situationer där räddningspersonal måste agera helt 

ensamma med ansvar för elev och samtidigt hantera större maskin under mycket pressade 

och stressande förhållanden. Kanske på en helt okänd plats och med stora risker runt 

omkring. Beakta bl.a. AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 1982:03 

Ensamarbete. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

13. Extra vaksamhet krävs vid manuell körning av skärsläckare 
Skärsläckare i sig är ett farligt verktyg med riskområde såväl framåt som i sidled. Körs detta 

dessutom via reservstyrning från annan plats där radiokommunikationen är avgörande krävs 

extra vaksamhet och samordning. Beakta bl.a. AFS 1994:54 Arbete med högtrycksstråle. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
 

Kommunikation 
14. Skapa en funktionell och genomtänkt sambandsplan 

En sambandsplan som tydliggör hur det skall fungera och inte enbart vilka vägar som är 

möjliga. Att samtliga larmande enheter finns tillgängliga på samma kanal i inledningsskedet 

utan speciella manuella ändringar är viktigt. 

Förslagsmottagare är OP avdelning och Teknisk avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

15. Kvaliteten på larminformation i personsökare, bildskärmar måste ses över. 
Ny digitalteknik har möjliggjort snabbare larm men många gånger på bekostnad av kvalitativ 

bra och välanpassad information till utryckande personal. Komplettering genom tex utskjuten 

larmadress på karta i bildskärm vid larmkläder är en bra åtgärd.  

Förslagsmottagare är OP avdelning och Teknisk avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
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Förbättringsförslag (önskvärda) 
Det skall alltid beaktas att de beslut som tas av räddningstjänstens befäl ofta sker under mycket 
stressade och pressade förhållanden och med väldigt sparsamt med information om händelsens 
omfattning, byggnadens utformning och antal inblandade personer främst i det inledande skedet. 
Nedan följer de situationer, moment etc. som utredarna noterat och som det skulle kunna finnas 
förbättringspotential vid.  
 

Systemledning 
1. Larm till vissa automatlarmsanläggningar vid vissa tider kan med fördel 

resursförstärkas om resurser ändå finns. 
Om personalresurser finns tillgänglig och anläggningen är av sådan natur att det kan 

förväntas vara behov av ökad bemanning för utrymning kan förstärkning ske på angelägen 

tid. Tex hotell, sjukhus, vårdanläggningar och äldreanläggningar nattetid alternativ då 

vetskap finns om att brandlarm och tjuvlarm går samtidigt vid tex skolor nattetid. De sk 

myndighetsanläggningarna kan utgöra en grund för denna bedömning. 

Förslagsmottagare är OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

2. Att inrätta/upprätta en bakre systemledning är fördelaktigt 
Förbättrar möjligheterna att hålla en god beredskap även under pågående insatser. 

Förslagsmottagare är tf förbundschef och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

3. Skapa rutin för information till drabbad kommun och media 
Ger möjlighet för aktuell kommun att göra sina egna prioriteringar och bedömningar utefter 

händelse. Möjlighet för kommun att ligga på framkant om händelsen tar en oväntad riktning 

och tex blir väldigt medialt intressant. Skapar klarhet i vem på räddningstjänsten som 

ansvarar för information till media vid och efter en räddningsinsats. 

Förslagsmottagare är tf förbundschef och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
 

Operativ ledning 
4. Diskutera räddningsledarrollen kopplat till arbetsledarrollen vid tex rökdykning. 

Hur långt ifrån själva insatsen kan RL/arbetsledaren vara vid rökdykning. (AFS 2007:7) 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

5. Högfordon tidigare på plats hade minskat första befäls frustration. 
Fler resurser kräver ökad ledningskapacitet. Dock kan vi notera att tillgång till högfordon 
tidigare hade snabbat på själva den utvändiga livräddningen och minskat en del av 

frustrationen för såväl de som väntade på livräddning som första befäl på plats. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

6. Aktuella och vedertagna namn och nummer på O-ritning är viktigt 
Gäller såväl hotell som andra större anläggningar där rumsnamn och nummer är viktiga vid 

en räddningsinsats. 

Förslagsmottagare är Förebyggande avdelningen eller motsvarande vid NÄRF samt hotell 
Scandic Swania i Trollhättan. 

7. Färdiga nyckelkort bör finnas tillgängliga på anläggningar där detta bedöms viktigt 
Gäller såväl hotell som andra större anläggningar där inpassagekort används och är viktiga 

vid en räddningsinsats. 

Förslagsmottagare är Förebyggande avdelningen eller motsvarande vid NÄRF samt hotell 
Scandic Swania i Trollhättan. 

8. Utrymning av gäster kunde med fördel påbörjats i det mest akuta området och 
följts av övriga områden i hotellet 
Med facit i hand kan vi konstatera att en annan ordning på utrymningen kunde varit mer 

fördelaktig. 
Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
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9. Tidigare angrepp på bjälklagsbranden ovanifrån hade troligen varit fördelaktigt 
Med facit i hand kan vi konstatera att en insats ovanifrån troligen varit mer fördelaktig 

främst utifrån arbetsmiljöhänseende. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

10. Skapa tydlig rutin för dokumentation i insatsrapport 
Klara och tydliga rutiner för vad, var, när och av vem som uppgifter såsom avslut av 

räddningstjänst, ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, riskbedömningar, olycksundersökning och 

annat skall göras. 

Förslagsmottagare är OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

11. Skärsläckare är effektiv vid dolda bränder 
Användandet av skärsläckare är normalt en effektiv och bra metod vid dolda bränder. Gärna 

ihop med en för ändamålet anpassad värmekamera (scanning av byggnad). 

Förslagsmottagare är OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

12. Stöd för bättre dokumentation i insatsrapport 
Mygga, kamera, loggar, status, mobila rapportsystem, ledningsstöd på plats och bakre 
ledning kan utgöra bra stöd i detta arbete. 

Förslagsmottagare är OP avdelning och Teknisk avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
 

Riskbedömning 
13. Dokumentera genomförda riskbedömningar 

De riskbedömningar som görs såväl för enskilda moment såsom  tex rökdykning, insats med 

skärsläckare samt för insatsen i sin helhet måste kommuniceras med de inblandade på ett 

kvalitativt bra sätt och bör dokumenteras i insatsrapporten. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
 

Kommunikation 
14. Det är viktigt med en tydlig och väl utformad brandförsvarstablå, CA för brandlarm 

Tydlighet i textstorlek och färgval av text och bakgrund är viktigt. Möjlighet till läsglasögon i 

ledningsfordon är att föredra. 
Förslagsmottagare är OP avdelning, Förebyggande avdelning eller motsvarande vid NÄR 
samt hotell Scandic Swania i Trollhättan. 

15. Klargör i förväg hur ett kompletteringsmeddelande skulle kunna utformas 
Hotellets utrymningslarm meddelar att kompletterande information kommer. Men det kom 

aldrig vilket bör åtgärdas för framtiden. 

Förslagsmottagare är Förebyggande avdelning eller motsvarande vid NÄR samt hotell 
Scandic Swania i Trollhättan. 

16. Fin möjlighet att sprida information inom anläggningen via mikrofon vid CA 
Möjlighet att sprida viktig information snabbt och enkelt inom hela anläggningen finns och 

bör tas tillvara i liknande situationer i framtiden. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

17. Skapa en funktionell och genomtänkt sambandsplan 
En sambandsplan som tydliggör hur det skall fungera och inte enbart vilka vägar som är 

möjliga. Att samtliga larmande enheter finns tillgängliga på samma kanal i inledningsskedet 
utan speciella manuella ändringar är viktigt. 

Förslagsmottagare är OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 

18. Räddningsledaren bör klargöra vem som utför resursbeställningar till skadeplats 
Risk för missförstånd och eventuella dubbelbokningar med extra belastning på systemet kan 

bli följden om uppgiften är oklar. 

Förslagsmottagare är alla Operativa befäl och OP avdelning eller motsvarande vid NÄRF 
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Platsbeskrivning hotell Scandic Swania i Trollhättan 
Hotell Scandic Swania är ett hotell med placering på Storgatan i centrala Trollhättan. Hotellet 
inrymmer såväl 198 hotellrum som restaurang, bar, mindre butik, gym, inomhuspool och 
konferenslokaler. Hotellet kan därför inrymma som flest runt 400 sovande hotellgäster samt i 
konferenslokaler flera hundra gäster. Upptill som ovan beskrivits finns restaurang, bar, inomhuspool 
vilka också kan inrymma ett förhållandevis stort antal människor. Dock skall understrykas att 
konferensgäster kan vara tillika hotellgäster. Aktuell olycksnatt var så gott som samtliga hotellrum 
belagda och det fanns drygt 200 hotellgäster i hotellet. 
 
Hotellet utgör lite drygt hälften av aktuellt kvarter 
och inryms i ett antal olika byggnader som också 
byggts under olika tidsperioder. Övriga delar av 
kvarteret inrymmer såväl bostäder som restaurang. 
Kvarteret omsluts i huvudsak av vägar och 
huvudentré till hotellet är mot sydost, Storgatan. På 
hotellets kortsida i sydväst finns en utbyggnad i 
bottenplan vilken inrymmer restaurangdelen och 
utanför denna en mindre park. En fristående men 
sammankopplad hotellbyggnad finns på kvarterets 
norra sida vilken kallas Herrgården (Annexet). 
Kvarterets sydvästra del av innergården är inbyggd. 
Mot Storgatan utgörs hotellet av två olika byggnader 
om 5-6 våningar inklusive vindsvåning. Mot 
Strandgatan utgörs hotellet av som högst 7 våningar 
inkluderat vindsvåning. Byggnaden är i form av 
suterräng där källarvåning mot Storgatan är 
bottenvåning mot Strandgatan utmed vattnet.  
 
En normal natt tjänstgör minst två hotellpersonal. Den ene är placerad i receptionen och den andre 
är rörlig för olika arbetssysslor inom hotellet. Hotell Scandic Swania använder trygghet och säkerhet 
som ett argument i sin marknadsföring och beskriver sig själva enligt nedan vilket är utdrag ur deras 
egen hemsida. 
 
Våra hotell skall vara trygga mötesplatser för många gäster. Trygghet för oss handlar om att vara 

förberedda. Och vi vet hur vi ska bete oss i oönskade situationer. På hotellet jobbar vi för att du ska 

vara i en avslappnad och säker miljö. Säkerhetstänkandet är en del av vår vardag och syns inte alltid 

på ytan. Men du märker det om något skulle hända. Ingen gästs eller medarbetares säkerhet får 
riskeras. ”Scandics säkerhetspolicy”.  

• Varje dag kontrollerar vi utrymningsvägar och att brandutredningen fungerar som den ska på 

hotellet. 

• Utöver det som lagen kräver har vi en omfattande checklista för säkerhet som alla är insatta i 

och tar ansvar för. 

• Det finns alltid en medarbetar på hotellet som kan hjärt- och lungräddning. 

• Alla som jobbar på hotellet deltar i praktiska brand- och utrymningsövningar minst två 

gånger per år. 

• Det finns en krisgrupp på varje hotell. 

• Alla som jobbar hos oss utbildas kontinuerligt i säkerhetsarbete. 

• Vi är uppmärksamma och använder sunt förnuft för att hålla koll på saker som inte verkar stå 
riktigt rätt till. 

 

Du själv är en viktig tillgång i vårt säkerhetsarbete. För att hålla en hög säkerhetsnivå måste vi be dig 

om hjälp. Helt förberedda blir vi bara om du bidrar till en trygg hotellmiljö. 

Storgatan 

Strandgatan 

Bild 4 Klaffbron 

Huvudentré 

Herrgården 

Restaurangdel 

Innbyggd 
gård 
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Beskrivning av räddningstjänstens (NÄRF:s) operativa organisation 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) utgörs av de fyra kommunerna Färgelanda, 
Mellerud, Vänersborg och Trollhättan med totalt omkring 108 000 invånare. Förbundet har nio 
brandstationer varav två är heltidsstationer. Totalt finns ca 220 anställda inom organisationen. 
 
Förbundet leds av en direktion där förbundsmedlemmarna företräds av en ledamot från vardera 
Färgelanda och Mellerud samt två ledamöter från vardera Vänersborg och Trollhättan. 

 

 
Inom förbundet står ständigt en personalstyrka om 11 befäl och 38 brandmän i jour eller beredskap 
dygnet runt.  12 finns i jour på stationerna Trollhättan och Vänersborg och 26 fördelade vid övriga 
stationer med beredskap i hemmet. Det operativa området spänner över omkring 80 km i längd och 
som bredast omkring 45 km. Den närmaste större räddningstjänst är Uddevalla vilken ligger på 
knappt 20 km avstånd från Trollhättan. 
 

Jourpersonal (heltidspersonal): 
Insatsledaren (IL) är stationerad vid stationen i Trollhättan och utgör normalt högsta operativa befäl 
inom förbundet och är tillika ansvarig inom förbundet för den strategiska ledningen intill annat befäl 
övertar denna uppgift. Räddningschef i beredskap (RCB) kallas in till stationen i Trollhättan vid behov 
av ökad strategisk eller normativ ledning. På stationen i Trollhättan finns en nybyggd ledningscentral 
vilken normalt används av insatsledaren då någon styrka inom förbundet är ute på ett mindre 
uppdrag eller vid större insats då centralen bemannas av RCB. 
 
På stationerna Vänersborg respektive Trollhättan finns för operativ räddningstjänst vardera en 
styrkeledare och fyra respektive fem brandmän. I övrigt är den operativa administrationen förlagd till 
stationen i Trollhättan medan den förebyggande verksamheten och administrationen är förlagd till 
stationen i Vänersborg. Tf. förbundschef i NÄRF är också räddningschef i grannkommunen Lilla Edet. 

 
Beredskapspersonal (deltidspersonal) 
Vid sex av de sju deltidsstationerna i Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Åsensbruk och Högsäter 
finns på vardera station en styrkeledare och fyra brandmän. Stationen i Mellerud har en styrkeledare 
och fem brandmän i beredskap. 
 

 

Bild 5 
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Händelse-/ Olycksförlopp-/ brandförlopp 
 

Före larm: 
Brand uppstår på tre platser i hotellet varav två i anslutning till varandra. Det rör en brand i en gardin 
i en trappa mellan bottenplan och plan två och tillika utrymningsväg centralt belägen i hotellets 
sydvästra del. De två andra bränderna är en brand på en toalett invid konferensdelen och en brand i 
en korridor i konferensdelen i byggnadens sydvästra del, båda på plan två. 
 
Det automatiska brandlarmet och utrymningslarmet går igång och larmar såväl räddningstjänstens 
station i Trollhättan som de delar av hotellet som berörs. Utrymningslarmet går inte i hela hotellet 
varför viss förvirring uppstår då boende på hotellet hör utrymningslarm från andra delar av 
byggnaden än där de själva finns. Ett automatiskt meddelande rullar sedan hela tiden och informerar 
hotellgästerna att brandlarm aktiverat och att undersökning pågår. 
 
Enligt uppgifter skall en hotellgäst ha lokaliserat branden i gardinen i trappan och där genomfört 
släckinsats med en handbrandsläckare. Denne person har sedan meddelat detta till receptionen på 
hotellet. Många i hotellet uppmärksammade larmet och påbörjade utrymning. 
 

Larm:  
Larm inkommer till räddningstjänstens station i Trollhättan 2011-01-27 klockan 01.22. Enligt normal 
rutin utgår en släckenhet med styrkeledare och 4 brandmän till platsen. Kvar på denna station finns 
insatsledare och en brandman i den ordinarie beredskapen. 
 

Räddningstjänstens framkörning och första insats: 
Under räddningstjänstens framkörning ankommer en polispatrull till platsen och visas in i hotellet till 
den släckta gardinbranden i trapphuset. Då räddningstjänsten ankommer platsen ca 7 minuter efter 
larm sydost ifrån noteras inget ovanligt och man kör därför fram till huvudentrén där förutom 
reception även centralapparat för brandlarm är placerad.  
 
Styrkeledaren går in i receptionen och möts av mycket folk. Han får vetskap om att det brinner och 
ser också svagt dis bort i den korridoren som leder på bottenplanet sydväst ut. Styrkeledaren begär 
förstärkning via SOS och kontrollerar sedan centralapparaten och noterar där att det mer eller 
mindre ser ut som ett ”flipperspel”. Det larmar på många brandlarmssektioner samtidigt.  
 

 
 
Insatsledare och högfordon med en brandman utgår som förstärkning från stationen i Trollhättan 
samt att stationen i Vänersborg larmas om händelsen. Från stationen i Vänersborg utgår en styrka 
om 1 styrkeledare och 4 brandmän i släckbil, högfordon och tankbil.  
 

Entré med 
reception och CA 
för brandlarm 

Storgatan 

Bild 6 
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Styrkeledaren på plats gör under tiden en snabb egen kontroll bort i aktuell korridor och uppför den 
större trappa som finns där. Han ser att på plan två rullar den svarta röken ut och inser därför att en 
omfattande brand finns på plan två.  
 
Han meddelar sin styrka att angrepp skall ske via entrén 
lite längre söderut och då han själv kommer ut på gatan 
har släckbilen redan backat ner och påbörjat 
förberedelser för släck och livräddningsinsats med 
rökdykare. Han ser då själv att det burspråk på plan två 
som finns strax vänster ovan aktuell entré brinner för 
fullt. Styrkeledaren klargör uppdraget för styrkan och 
lämnar sedan dem för att själv göra en orientering 
vidare utvändigt hotellet. Han noterar omgående att 
det finns personer som vill evakuera via fönster på 
hotellets sydvästra gavel likt på hotellets nordvästra 
sida. 
 
 

 
 

Räddningstjänstens fortsatta insats: 
Räddningstjänstens första insats blir att lokalisera branden. Påbörja kombinerad släckinsats och 
livräddning med rökdykargrupp mot korridor vid konferensdel på plan två. Angreppsvägen blir 
genom den södra entén på Storgatan vidare via den större ordinarie trappan upp till plan två.  
 
Då insatsledare och högfordon från stationen i Trollhättan anländer övertar insatsledaren 
räddningsledarskapet och första styrkeledare inkläder sig rollen såsom skadeplatschef (skplch). 
Skplch sätter in första högfordon via Strandgatan medan räddningsledaren intar ledningsplats vid 
receptionen tillsammans med polis, sjukvård och hotellpersonal.  
 
När övriga enheter från Vänersborg anländer sätter skplch in högfordon nummer två in mot 
sydvästra gaveln via Storgatan. Styrkeledaren från Vänersborg inkläder sig rollen att svara för den 
utvändiga livräddningen av hotellet. Släckbil 2 placeras på Storgatan och tankfordon ställs upp i 
anslutning till första släckbil för vattenförsörning. 
 
Insatsen fortskrider och huvudbranden slås ner förhållandevis snabbt men kraftig rök finns såväl i 
korridor på plan två som i anslutande korridorer och våningen ovanför. Skplch samverkar med 
hotellets reception rörande vilka områden som räddningstjänsten efterhand sökt av mot de utrymda 
gästernas respektive rum de utrymmt från som receptionen har kontroll på. Då personer upplever sig 
instängda i sina rum och via 112 påkallar uppmärksamhet informerar räddningsledaren dem via SOS 
att göra sig synliga i fönstren så att räddningstjänsten kan plocka ut dem den vägen.  

Huvudentré   

Angrepp med 
rökdykare Storgatan 

Personer påkallar 
uppmärksamhet via 
fönster på denna gavel 
samt från fönster på 
Strandgatan (långsidan 
bakom) 

Strandgatan 

Brand syns i 
burspråk 

Foto 6 

Bild 7 
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Sammantaget plockas 9 personer ner via räddningstjänstens högfordon från såväl den sydvästra 
gaveln (2 st) som från hotellets baksida mot Strandgatan (4 st) och framsidan mot Storgatan (3 st). En 
person lyckas tidigt att själv ta sig ut från hotellrummet på den sydvästra gaveln och via taket på 
restaurangen själv ta sig ner. 
 

Ytterligare 
räddningsresurser i 
form av släckbilar 
anländer från 
Sjuntorp och 
Vargön samt 
andningskydds-
depå.  
 
Räddningstjänsten 
fortsätter sina 
genomsök såväl i 
huvudbyggnad 
som i Annexet och 
det beslutas att de 
utrymda skall 
samlas i hotellets 
reception då det är 
mycket kallt ute.  
 

Receptionen ligger i en annan brandcell än själva huvudbranden. Räddningsledaren begär också ut 
ett ledningsstöd till sig själv vilket blir en inringd fridygnsledig insatsledare. Hotellets personal arbetar 
med alternativboende för gästerna hos andra hotell i närområdet.  
 
Då genomsök sker på 3 våningen noteras att det brinner i golvet, bjälklaget mellan plan två och tre 
varpå släckinsats även här påbörjas. Ytterligare räddningsenhet i form av skärsläckare från 
grannkommun begärs ut för arbete just med den dolda branden i bjälklagert. 

Efter många 
genomsök av 
räddningstjänsten 
samt kontroll 
gentemot hotellets 
reception noteras 
att ett rum ej är 
kontrollerat. Rum 
213 har inte 
kontrollerats och 
är uthyrt till en 
person. 
 
 Skplch tvingas 
konstatera att 
detta är ett rum 
beläget just där 
branden varit 
intensivats på plan 
två.  

Högfordon 
(hävare) 

Högfordon 
(stegbil) 

3 personer från 
fönster 

2 personer från 
fönster 

3 personer från 
fönster 

1 person på tak 

1:a utrymning 

2:a utrymning 

3:e utrymning 

Reception, 
uppsamlingsplats 

Bild 8 

Bild 9 
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Hotellrum 213 är beläget mellan toaletter och konferenslokal i hotellets sydvästra del med fönster ut 
över restaurangen mot den lilla parken.  
 
Kontroll gjodes av 
räddningstjänsten och 
hotelldörren som var 
illa brandskadad fick 
brytas upp. Det 
konstaterades att ingen 
var i rummet och 
sedermera framkom att 
just denne person var 
samma person som 
själv tagit sig ut genom 
fönstret och vidare via 
restaurangtak ner på 
gatan vid insatsens 
inledande skede.  
 

Arbetet med glödbränder i tak på plan 2 och golv plan 3 fortskrider och det krävs mycket arbete för 
att riva ner, bryta upp och släcka. Extra stegutrustning levererades ut från stationen i Trollhättan.  I 
detta arbete användes även en plattform som är utformad att normalt användas vid tungräddning 
(trafikolyckor med lastbilar etc.) 

 
I arbetet används också en skärsläckarutrustning med möjlighet att spruta vatten igenom ytskikt 
såsom tak och golvmaterial. 

Rum 213 

Foto 7 Foto 8 

Foto 9 Foto 10 (tak i korridor) 

Bild 10 

7 

8 

9 
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Under insatsens gång har en 
skadeplatsorganisation utformats med en 
räddningsledare, skadeplatschef, ett befäl 
ansvarig för utvändig livräddning och en 
andningsskydds-depå.  
 
Arbetet med den utvändiga livräddningen 
sker i huvudsak tidigt i insatsen varför  
styrkeledaren med ansvar för utvändig 
livräddning även arbetar med val av plats 
för andningskyddsdepå och senare också 
invändiga sök med egen personal.  
 
Skadeplatschefen konsentrerar sig i 
huvudsak hela insatsen på just det 
invändiga arbete både i form 
brandsläckning och utrymning- evakuering. 
 
Under insatsens gång har de utrymda personerna omhändertagits av polis, sjukvårdspersonal och 
hotellets egen personal i hotellets reception. Även räddningsledarens ledningsstöd har till stora delar 
befunnit sig här med uppdrag kopplat till att stödja och hjälpa utrymda personer med att få tillgång 
till sina ägodelar igen.  
 
I takt med att insatsen 
bedömdes mer stabil 
tillät räddningsledaren 
att vissa av de 
evakuerade i sällskap 
av en brandman för 
säkerhetsbedömning 
besökte sina hotellrum 
för att hämta kläder 
eller annat av intresse.  
 

Räddningstjänstens 
avslut: 
På morgonkvinsten vid 
sjutiden genomfördes 
avslösning av personal 
inklusive 
räddningsledaren. 
 
Ny räddningsledare avslutade den formella räddningstjänsten klockan 10.00 på förmiddagen 2011-
01-27. En timme senare hade samtliga räddningsenheter lämnat platsen och hotellet tillsammans 
med restvärdesarbetare fortsatte arbetet.  
 

Räddningstjänstens dokumentering: 
Under insatsens gång  tar räddningstjänstens personal fotografier. Underlag från såväl styrkeledare 
Trollhättan och Vänersborg till insatsrapport har delgets insatsledaren tillika räddningsledaren för 
huvuddelen av insatsen. Efter insatsen sker dokumentation av insatsen i en insatsrapport vilken 
färdigställs omkring 4 veckor senare av insatsledaren/räddningsledaren. 
 

Reception, 
uppsamlingsplats 

Räddningstjänstens 
insats 

Foto 11 

Bild 11 

11 
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Strategisk och normativ ledning under pågående insats: 
Parallellt med insatsen har ett aktivt arbete skett med beredskapshållning i övrigt inom förbundets 
verksamhetsområde.  
 
Då första styrkeledare på plats begärde förstärkning noterar beredskapshållande RCB läget och beger 
sig mot brandstationen i Trollhättan. Omkring en halvtimme efter första larm är RCB på plats i 
ledningscentralen vid brandstationen i Trollhättan. Redan under färden in har stationen i Vargön 
larmats för beredskapshållning till brandstationen i Trollhättan för beredskap  i tvåstadsområdet 
(Vänersborg- Trollhättan). 
 
I detta läge är stationerna/styrkorna från Trollhättan, Vänersborg och Sjuntorp insatta jämte 
insatsledare och andningsskyddsdepå. Senare användes också en skärsläckarenhet från 
grannkommunen Lilla Edet. 
 
Under insatsen lämnas löpande information från räddningsledaren till RCB om läget och prognosen 
för fortsatt insats. Den begäran om ledningsstöd som räddningsledaren förmedlade ombesörjdes 
genom att ringa in en fridygnsledig insatsledare. Därutöver ringdes senare även fridygnsledig 
personal in till en komplett styrka för beredskap för tvåstadsområdet då styrkan från Vargön togs i 
anspråk på brandplatsen. 
 
Vidare ombesörjdes vissa transporter av stegutrustning etc ut till platsen via RCB i ledningscentralen. 
 

Intervjuer 
 

Val av intervjuobjekt 
Med utgångspunkt från uppdraget och dess inriktning valdes fem personer ur räddningstjänstens 
personal ut för intervju av undertecknade utredare. För uppdraget bedömdes alla de tre som agerat 
som räddningsledare under insatsen som värdefulla att intervjua jämte det befäl som ansvarade för 
den utvändiga livräddningen med högfordon samt förbundets räddningschef i beredskap med uppgift 
att säkerställa en god beredskap inom förbundet i övrigt under pågående insats. Upptill dessa 
genomfördes ett samtal med hotellchefen för aktuellt hotell. 
 

1. SL Trollhättan tillika första befäl på plats (RL 1) sedan skadeplatschef 
2. IL NÄRF tillika räddningsledare under huvuddelen av insatsen (RL 2) 
3. IL NÄRF inledningsvis ledningsstöd till räddningsledare och därefter avslutande 

räddningsledare (RL 3) 
4. SL Vänersborg tillika ansvarig för utvändig livräddning med högfordon. 
5. RCB tillika ansvarig för strategisk ledning under pågående insats 
6. Hotellchefen för Scandic Swania i Trollhättan 

 
Intervjuerna genomfördes av undertecknade två utredare under drygt en timme med respektive 
funktion enskilt. Intervjuerna 3-6 genomfördes fredagen 2011-03-18 och intervjuerna 1-2 fredagen 
2011-03-25.  
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STEP-matris 
 

Analysfas 1 
Som grund för analysfas 1 användes all den dokumentation som fanns att tillgå rörande insatsen. 
Materialet kommer från såväl insatsrapport som bilder tagna vid och efter insatsen, som uppgifter 
från media och intervjuer av såväl räddningstjänstpersonal som hotellpersonal efter insatsen. 
 
Syftet med en STEP- matris är att visualisera insatsen och dess olika enheter. Detta gör det möjligt att 
följa insatsens olika skeenden och finna intressanta händelsepunkter för vidare analys. 
 
De intressanta händelsepunkter som noterats har kategoriserats utefter uppdragsinriktning. 
Dessutom har det noterats om de är positiva erfarenheter eller om där finns förbättringspotential. 
 

• Systemledning 
• Operativ ledning 
• Riskbedömningar 
• Kommunikation 
• Allmänt 

 
Alla intressanta händelsepunkter är sedan överflyttade till en avvikelseutredning. Se nästkommande 
avsnitt. 
 
 

 
 
 

 
Se bilaga 1, STEP-matris 

 
 

Bild 12 
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Avvikelseutredning 
 

Analysfas 2 
Som grund för analysfas 2 användes de resultat som framkommit i STEP- matrisen, vilket tar sin 
grund i insatsrapport, bilder tagna vid och efter händelsen, som uppgifter från media och intervjuer 
av såväl räddningstjänstpersonal som hotellpersonal efter insatsen. 
 
Syftet med en avvikelseutredning är att sortera, värdera och bedöma de olika intressanta 
händelsepunkterna. Därefter tydliggöra de positiva erfarenheterna och utforma förslag till åtgärder 
för de mest prioriterade intressanta händelsepunkterna. 
 
De intressanta händelsepunkter som arbetats med kan kort sammanfattas enligt nedan.  
 
 

 
 
 
De positiva erfarenheterna och förslag till förbättringsåtgärder har sedan förts över för redovisning i 
själva slutrapporten och avsnitten positiva erfarenheter, prioriterade åtgärdsförslag och önskvärda 
åtgärdsförslag. Ytterligare kompletterande information finns under avsnittet kommentarer längre 
fram i denna rapport. 
 

 

 
Se bilaga 2, Avvikelseutredning 

 

Bild 13 

Bild 14 



11-05-11 

 23 

Kommentarer rörande systemledning 
Nedanstående kommentarer har framkommit under utredningens gång och vid analysarbetet. De 
skall ses som en förklarande text till hur vi resonerat då vi kommit fram till de olika 
förbättringsförslagen. Rödmarkerade förbättringsförslag är av prioriterad art medan gulmarkerade är 
önskvärda. En sammanställning av själva förbättringsförslagen finns i denna rapports inledning. 
Kommentarerna är numrerade utifrån vilken position de har i avvikelseutredningen respektive STEP-
matris. Det framgår också i vilket av förbättringsförslagen händelsen slutligen landat. 
 

Rött= Prioriterade förbättringsförslag 
Gult= Önskvärda förbättringsförslag 
Grönt = Positiv erfarenhet 

 
1. Storlek på styrka vid automatlarm: 

Vi konstaterar att ett hotell normalt skall kunna utrymmas utan högfordon varför det utifrån detta 
hänseende inte finns några skäl att normalt komplettera utryckningståget med just ett högfordon. Vi 
noterar dock att de faktiskt behövdes vid denna insats och att vi vid vissa typer av anläggningar 
faktiskt kan motivera ett något utökat fordonståg vid vissa tidpunkter på dygnet. Om 
personalresurser finns tillgänglig och anläggningen är av sådan natur att det kan förväntas vara 
behov av ökad bemanning för utrymning, kan förstärkning ske på angelägen tid. Tex hotell, sjukhus, 
vårdanläggningar och äldreanläggningar nattetid alternativ då vetskap finns om att brandlarm och 
tjuvlarm går samtidigt vid tex skolor nattetid. De sk myndighetsanläggningarna kan utgöra en grund 
för denna bedömning. Nattetid är den ökade risken med att köra utryckning också begränsad av att 
det inte är så mycket trafik ute. Dessutom finns möjligheten att kompletterande fordon och personal 
inte går blått fram i normalläget utan bara transporterar sig mot platsen och därigenom spar tid i 
händelse av att behov finns. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 1) 
Larm till vissa automatlarmsanläggningar vid vissa tider kan med fördel resursförstärkas om resurser 
ändå finns: 
 

2. Att leda systemet samtidigt som att starta upp större insats. IL rollen: 
Att både ansvara för systemledning och operativ ledning just då större insats startas upp är inte att 
föredra. Risken är påtaglig att någotdera blir lidande varför det finns skäl i förbättra möjligheterna att 
leda systemet på annat sätt. Att inrätta/upprätta en mer kontinuerlig systemledning är en bra åtgärd. 
Detta underlättar för såväl det operativa befälet ute på enskild skadeplats som systemet där det 
skapar förutsättningar att aktivt arbeta med systemledning vilket förbättrar möjligheterna att hålla 
en god beredskap även under pågående insatser samt säkerställa en vettig uthållighet över tiden. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 2) 
Att inrätta/upprätta en bakre systemledning är fördelaktigt: 
 

3. RCB nås inte av information om att högfordon gjorts ledigt. 
Vi noterar att det är av stor vikt att samspelet mellan insats och systemledning fungerar. Att 
lägesrapporter från skadeplats är viktiga då de kan innehålla uppgifter som systemledningen har stor 
nytta av i händelse av annan olycka samtidigt. Vid denna händelse frigjordes ett högfordon 
förhållandevis tidigt ute på brandplats, vilket inte kom systemledningen till del och därmed inte var 
tänkt att användas direkt vid annan uppkommen brand. Klara och tydliga rutiner för vem till vem, när 
och i vilket medium lägesrapportering skall ske. Med fördel används radio inledningsvis, då såväl 
system som ankommande enheter kan ta del av informationen. Med tydliga återkommande 
lägesrapporter enligt tex modell OSHBIP skapas bra förutsättningar för systemledning och därmed 
förbättrade möjligheter att hålla en god beredskap inom förbundet även under pågående insatser. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 1) 
Skapa tydliga rutiner för lägesrapportering 



11-05-11 

 24 

4. Trollhättans kommun hade begränsad tillgång till räddningstjänst under två 
tillfällen. 

Vi noterar att under två tillfällen om ca 40 minuter saknade Trollhättan en bra beredskap för annat 
larm. Självklart blir det alltid som så att då en styrka eller flera tas i anspråk minskas möjligheterna till 
ett nästkommande larm. Första tillfället var direkt då både styrkan i Trollhättan och Vänersborg togs i 
anspråk på hotellbranden. Nästa tillfälle var då Vargön gick till brandplats med uppgift att inte bli 
insatta förrän klartecken kom från systemledning. Utredarnas bedömning är att Vargön ändå blev 
insatta utan systemledningens vetskap och innan ny beredskap fanns att tillgå på stationen i 
Trollhättan i form av inkallad fridygnsledig heltidspersonal. Orsaken till att det främst rör Trollhättan 
är att styrkan i Vargön kan täcka Vänersborg från egen station medan Trollhättan måste få styrka till 
station innan beredskap finns. Med styrka i Trollhättan klaras beredskapen både i Trollhättan och 
Vänersborg samtidigt (tvåstad). Här syns ett inrättande/upprättande av en bakre ledning som en god 
förutsättning att förbättra möjligheterna. Förbundet bör fundera över hur lång tid som bedöms som 
acceptabelt att vara utan beredskap i förbundets olika delar. Med en ständig bakre ledning av 
systemet skapas förutsättningar att hålla en högre och bättre ständig beredskap även vid pågående 
insats samt underlätta för dokumentation i samband och efter insats. Dokumentation som är viktigt 
inte minst för lärandet för framtiden. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 2) 
Att inrätta/upprätta en bakre systemledning är fördelaktigt 

 

5. Systemledningsansvar för Lilla Edet? 
Vi noterar att tf. förbundschef är tillika räddningschef i grannkommunen Lilla Edet vilket inte ingår i 
NÄRF. Med anledning av att resurser också tas från denna kommun noterar utredarna att även 
systemledning för denna kommun ligger på förbundschefen i NÄRF. Huruvida detta är tänkt och 
planerat att fungera vet inte utredarna men konstaterar att även här skulle en bakre ledning i NÄRF 
kunna vara behjälplig för Lilla Edet. Förbättrar möjligheterna att hålla en god beredskap även under 
pågående insatser. Räddningschef bör fundera över hur systemledningsfunktionen skall fungera för 
Lilla Edet. Hur hanteras beredskap och uthållighet vid ianspråktagande av resurs därifrån? 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 2) 
Att inrätta/upprätta en bakre systemledning är fördelaktigt 

 

6. Utskickad styrka (Vargön) tas i anspråk även om det uttalades att så inte skulle 
ske.? 

Då behov fanns på brandplats om förstärkning skickades Vargön ut till platsen från stationen i 
Trollhättan där de hade beredskap. Det uttalades från systemledning att resursen inte fick tas i 
anspråk förrän klartecken getts. Arbete pågick samtidigt med att få in fridygnsledig personal för att 
avlösa Vargön från beredskapen i Trollhättan. Som utredare gör vi bedömningen att denna styrka 
ändå kom i insats innan klartecken fanns från systemledning varför en framtida åtgärd är motiverad. 
Enheter på brandplats riskerar att snabbt bli insatta och beredskapen äventyras då utan 
systemledningens vetskap. Förbundet bör undvika att skicka beredskapshållande styrka som 
förstärkning till insats innan ny beredskapsstyrka finns tillgänglig. Förutsatt att behovet inte är 
extremt akut på aktuell insats. Då bör alltid första insats vara prioriterad. Kommunikation mellan 
systemledning och insatsledning är viktig för att säkerställa en gemensam lägesbild. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 2) 
Undvik att skicka ut beredskapshållande styrka till brandplats med uppgift att inte bli insatta: 
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7. Rutiner för att gå upp i stabsberedskap (systemledning) 
Systemledningen upplevde under hotellbranden en belastning. Utredarna finner det därför motiverat 
att i framtiden försöka finna bra åtgärd för att kunna förstärka en stab med personal. Att stödja upp 
såväl en operativ stab som en systemledande stab bör kunna göras enligt en fastställd rutin. 
Förbundet bör se över möjligheterna att utforma en hållbar rutin för extrainkallning till stabsarbete. 
Kan gälla såväl inre som yttre operativ stab såsom inre systemledande stab. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 2) 
Skapa tydlig rutin för inkallning till stabsarbete 
 

8. Informerade inte berörd kommun 
Det är viktigt för alla parter att ha en chans att ligga på framkant. Räddningstjänsten bör har klarlagt 
med respektive förbundskommun om i vilka situationer eller vid vilka typer av händelser som 
kommunens krisledningsorganisation skall informeras. Det ger möjlighet för aktuell kommun att göra 
sina egna prioriteringar och bedömningar utefter händelse. Möjlighet för kommun att ligga på 
framkant om händelsen tar en oväntad riktning och tex blir väldigt medialt intressant. I aktuell brand 
skulle det tex ha räckt med att det faktiskt fanns någon kvar i hotellrum 213. Att denna avlidit och 
kanske var just den som skulle varit med på Skavlan dagen efter. Situationen skulle då mycket snabbt 
ha förändrats för Trollhättans kommun varför det är motiverat att se över rutinerna för information. 
Det finns också ett värde i att tydliggöra vem på räddningstjänsten som svara för information till 
media vid större händelser. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 3) 
Skapa rutin för information till drabbad kommun samt rutin för egen information till media 
 

9. Framtida bakre ledning ger bra möjlighet till lägesrapportering 
Med inrättande av en bakre ledning skapas förutsättningar för ett aktivt arbete med systemledning 
och därmed förbättrad beredskapshållning och uthållighet. Mottagande av lägesrapporter ger goda 
förutsättningar till förbättrad dokumentation efter insats. 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 1) 
 

10. IL och SL V frigör högfordon för annat larm förhållandevis tidigt 
Då IL normalt handhar systemledning ligger detta i det normala arbetet för just IL. I detta fall hade 

systemledningsansvaret flyttats över till RCB varför information om denna typ av åtgärder är viktiga 

att ge till bakre systemledning. Alltid bra att operativ personal har insikten om att frigöra resurser då 

de inte behövs längre.  

Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 2) 
 

11. Inkallning av fridygnsledig 
personal är viktig 

Att få in fridygnsledig personal skapar 
goda förutsättningar att hålla en bättre 
beredskap under pågående insats. Dock 
skall uthålligheten beaktas om denna 
styrka tas i anspråk för tex avlösning. Att 
ledig personal är gripbara på fripass är 
viktigt. Hur göra om fridygnsledig 
personal inte finns att tillgå?  
Utredarnas bedömning(positiv 
erfarenhet 3) 

 
 
 

Bild 14 

Foto 12 
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Kommentarer rörande operativ ledning  
 

 
12. IL får inte åka på smålarm? 

Det operativa högsta befälet inom förbundet har ett tydligt ansvar och befogenheter som 
sammanfaller med ansvaret. Bedömningen är att här finns en osäkerhet ute i organisationen om 
vilket mandat IL faktiskt har vid tex automatlarm. Orsaken bedöms vara att det i instruktioner tydligt 
framgår att det endast är en släckbil som skall gå. Klargör att befäl såsom SL och IL har mandat att 
göra de förändringar i fordonståg de själva anser vara befogade i rådande stund. En diskussion vid ett 
befälsmöte om vilka situationer som kan vara aktuella är att föredra. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 4) 
Klargörande av ansvar och befogenheter för operativa befäl rörande val av fordonståg vid tex 
automatlarm 
 

13. Uppgradering till brand i byggnad, tappar tid! 
Det är viktigt att i förväg förutbestämda åtgärder i form av instruktioner för HT-planer och A-planer 
att larma x-antal styrkor etc fungerar även då larmet inkommit såsom automatiskt brandlarm. I detta 
fall fungerade inte uppgraderingen korrekt och utlarmning av kommande enheter skedde mer 
manuellt och på uppdrag av räddningsledaren på skadeplats. Tekniken i kombination med SOS måste 
möjliggöra att en uppgradering av ett automatlarm till brand i byggnad kan ske snabbt och med 
fortsatt korrekt utlarmning. Annars riskerar i förväg planerade åtgärder att hamna på efterhand just 
då de som bäst behövs. Detta fenomen tros kunna uppkomma även vid andra typer av anläggningar 
och är inte enbart för just detta hotell. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 5) 
Skapa funktionell uppgradering för utlarmning från SOS vid automatlarm till brand i byggnad (HT och 
A-planer. 
 

14. Frustrerad rökdykargrupp. Lämnades av SL Trollhättan då denna var tvingat att 
genomföra OBBO. 

Utredarnas bedömning är att SL Trollhättan gjorde exakt de som han skulle ha gjort. Han genomförde 
först en snabb orientering och satte in första styrkan. Därefter vidtog en större orientering vilken var 
helt avgörande för en fortsatt bra insats. Dock noterar vi att situationen kan uppstå vid alla typer av 
händelser där en släckbil ensam kommer först till en omfattande händelse. Rökdykning enligt AFS 
2007:7 gällande hur långt ifrån en arbetsledare kan vara själva arbetsstället i kombination med rollen 
RL med uppgift att genomföra en OBBO kring ett större objekt tidigt är osäker och bör diskuteras. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 4) 
Diskutera RL rollen kopplat till arbetsledarrollen vid tex rökdykning. Hur långt ifrån själva 
rökdykarinsatsen kan RL/arbetsledaren vara? (AFS 2007:7) 
 

15. Räddningsledarbytet når inte övrig personal. 
Utredarna konstaterar att första räddningsledarbyte mellan SL T och IL inte helt tydligt 
kommunicerades med personal på plats. Viktig information på skadeplats bör med fördel informeras 
om på en tydlig skadeplatskanal till sektorschefer etc. Dessa har i sin tur i uppgift att förmedla viktig 
information vidare. 
Utredarnas åtgärdsförslag (allmän erfarenhet 1) 
Viktig information körs med fördel på radio: 
 

16. Lägesrapportering- vem till vem, SL – IL, IL - ? (SOS, RCB) 
Utredarna konstaterar att det råder vissa tveksamheter i vem som rapporterar vad till vem i vilka 
sammanhang. Klara och tydliga rutiner för vem till vem, när och i vilket medium. Med fördel används 

radio inledningsvis, då såväl system som ankommande enheter kan ta del av informationen. Modell 
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OSHBIP är att föredra. Återkommande lägesrapporteringar inbjuder till att RL genomför 
återkommande uppföljningar av arbetet på skadeplats vilket i sin tur sätter fokus på uppföljning av 
det arbete och den inriktning som finns på skadeplats. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 6) 
Skapa tydliga rutiner för lägesrapportering: 
 

17. Frustration första befäl. Hade fler resurser tidigt gjort skillnad? 
Fler resurser kräver ökad ledningskapacitet. Dock kan vi notera att tillgång till högfordon tidigare 
hade snabbat på själva den utvändiga livräddningen och minskat en del av frustrationen för såväl de 
som väntade på livräddning som första befäl på plats. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 5) 
Högfordon tidigare på plats hade minskat första befäls frusturation: 
 

18. Avsaknad av rumsnummer på O-ritning 
Vi kan konstatera att räddningsinsatsen skulle kunna effektiviserats något om vedertagna namn och 
nummer finns i aktuell O-ritning. Det ökar möjligheterna för gott samarbete mellan 
räddningstjänsten och i detta fallet hotellets egen personal. Gäller såväl hotell som andra större 
anläggningar där rumsnamn och nummer är viktiga vid en räddningsinsats. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 6 ) 
Aktuella och vedertagna namn och nummer bör finnas på O-ritning för automatlarm 
 

19. Avsaknad av fler än två färdiga nyckelkort till hotellrum i receptionen 
Gäller såväl hotell som andra större anläggningar där inpassagekort används och är viktiga vid en 
räddningsinsats. I anläggningar där kort behövs för att ta sig runt på ett bra och snabbt sätt. Där 
livräddning/utrymning kan väntas vara viktig kan med fördel x-antal kort finnas att tillgå på för 
räddningstjänsten lämplig plats.  
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 7) 
Fler färdiga nyckelkort bör finnas tillgängliga på anläggningar där detta bedöms viktigt för tex 
utrymning. 
 

20. Ordningsföljden på utrymning av de olika hotelldelarna 
Det är svårt att i ett inledningsskede får helheten och omfattningen klar för sig som befäl. Med facit i 
hand kan vi konstatera att en annan prioriteringsordning skulle 
kunnat ha varit mer fördelaktig vid just denna insats, även om 
det i detta fall inte inneburit någon förändring i insatsens 
utgång. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 8) 
Evakueringen av gäster kunde med fördel påbörjats i det mest 
akuta området och följts av övriga områden i hotellet. 
 

21. Ledningsstödets uppgift 
I förväg klargjorda och väl kända uppgifter underlättar 
uppstart av insats då RL inte givit annat direktiv. Intressanta 
uppgifter kan vara tex plottring, dokumentation, 
omfallsplanering, restvärde, mervärde etc. Det är viktigt att de 
ledningsstöd som tas i anspråk också används på ett effektivt 
och optimalt sätt. Att ledningsstödet samtidigt skall kunna tas i 
anspråk för annat larm är inte att rekommendera. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 7) 
Skapa tydlig rutin för operativt ledningsstöd 
 
 

Foto 13 
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22. Vargön har svårt att se skillnad på IL/RL och IL/ledningsstöd. Båda gula jackor! 
Vi bedömer att vissa oklarheter funnits från tex styrkan från Vargön rörande vem som är vem utav de 
två IL som är på plats. Att tydligt märka ut räddningsledare och ledningsfunktioner är ett viktigt led i 
såväl samverkan som säkerhet. Att som komplement till gul rock med text på rygg bör röd hjälm med 
schackrutor alternativt hjälmduk med samma mönster med fördel användas av RL. Har egen personal 
svårigheter bedöms våra samverkansparter också ha samma svårighet. 
Utredarnas åtgärdsförslag (allmän erfarenhet 2) 
Bättre och tydligare utmärkning av räddningsledare och ledningsfunktioner (schackrutigt hjälmdok): 
 

23. Inledningsvis mycket fokus på arbete med att jaga bjälklagsbranden underifrån. 
Varför? 

Det är svårt att i ett inledningsskede får helheten och omfattningen klar för sig som befäl. Med facit i 
hand kan vi konstatera att det vore bra om man tidigare angripit bjälklagsbranden även ovanifrån. 
Främst utifrån arbetsmiljöhänseende.  
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 9) 
Tidigare angrepp på bjälklagsbranden ovanifrån hade varit fördelaktigt: 
 

23b. Alla ute. Alla rum kontrollerade och klara 
Klara och tydliga rutiner för vad, var, när och av vem som uppgifter såsom avslut av räddningstjänst, 
ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, riskbedömningar, olycksundersökning och annat skall göras. Vid 
tidpunkten för att alla med säkerhet var ute övergick insatsen från livräddning till 
egendomsräddning. Det är viktigt att alla inblandade får vetskap om den tydliga förändring i 
inriktning för insatsen som detta innebär. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 8) 
Skapa tydlg rutin för dokumentation i insatsrapport: 
 

24. 04.55 Extern luft från Lilla Edet finns ej med i insatsrapport 
Klara och tydliga rutiner för vad, var, när och av vem som uppgifter såsom avslut av räddningstjänst, 
ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, riskbedömningar, olycksundersökning och annat skall göras. Med 
inrättande av bakre systemledning skapas förutsättningar för ett aktivt arbete med 
beredskapshållning, uthållighet och god möjlighet för mottagande av lägesrapporter och därmed 
goda förutsättningar till bättre dokumentation efter insats. Vi noterar att det finns anteckningar 
gjorda om Lilla Edet men att uppgifter inte finns i styrkebeskedet. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 10) 
Skapa tydlig rutin för dokumentation i insatsrapport: 
 

25. Hur bra fungerar skärsläckaren vid bjälklagsbränder? 
Bedömningen är att skärsläckaren rätt använd är mycket effektiv vid dolda bränder. Tillsammans 
med en för ändamålet avsedd värmekamera (scanning av byggnad) skapas bra förutsättningar att 
snabbt stoppa och begränsa en dold brand. Med inblandning av lite skum ökas möjligheterna ännu 
mer. Erfarenheter finns bland annat från genomförda insatsutvärderingar av skärsläckare i Halmstad. 
Brandförman David Nielssen vid Räddningstjänsten i Halmstad kan bistå med information om det 
önskas av NÄRF. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 11) 
Skärsläckare är effektiv vid dolda bränder: 
 

26. Räddningsledare och aktiv på annat uppdrag? 
Utredarna noterar att på förmiddagen efter fick räddningsledaren vid hotellet lämna för larm om 
lägenhetsbrand norröver i förbundsområdet. Att ha fokus på två händelser skapar snabbt en risk för 
att någon av dem blir lidande. Förbundet bör fundera över vilket antal och vilken typ av händelser 
som en yttre räddningsledare faktiskt kan och skall hantera själv. Det finns idag exempel på inre 



11-05-11 

 29 

räddningsledare som i den rollen hanterar flera insatser samtidigt. Val av yttre respektive inre 
räddningsledarskap ger olika förutsättningar för att hantera flera pågående händelser själv. 
Utredarnas åtgärdsförslag (allmän erfarenhet 3) 
Att upprätta en bakre systemledning är viktigt: 
 

27. Formellt avslut i skrift med direktiv saknas i dokumentation 
Klara och tydliga rutiner för vad, var, när och av vem som uppgifter såsom avslut av räddningstjänst, 
ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, riskbedömningar, olycksundersökning och annat skall göras. 
Utredarna noterar att räddningsledaren för hotellbranden ombad då denna var på larm om 
lägenhetsbrand annan personal att skriva direktiv för fortsatt bevakning vid hotellet. Dock noteras 
att dessa direktiv inte går att återfinna i insatsrapport samt att det bedöms vara av stor vikt att det är 
räddningsledaren själv som skriver direktiven. Att formellt avsluta en räddningstjänst är viktigt. Det 
finns lagkrav (LSO) på att detta skall dokumenteras och det finns ett stort värde i att klargöra vilka 
direktiv som finns i det fortsatta arbetet för ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 8) 
Skapa tydlg rutin för dokumentation i insatsrapport: 
 

28. Erfarenhetsåterkoppling internt, lokalat, förbundet osv? 
Utredarna finner det oerhört viktigt att så ofta som möjligt dra erfarenheter från genomförda 
insatser. Inte minst udda och sällan återkommande insatser är extra viktiga att belysa. Att 
systematiskt följa upp de erfarenheter som gjorts och sprida dem mellan skiftlag, brandstationer osv 
är en viktig del i det framtida arbetet att förbättra och effektivisera räddningsinsatserna. LSO 
2003:778 3 kap 10§ Efterföljande åtgärder (orsak, förlopp och hur insatsen genomförts). 
Det finns stora skäl att göra detta ganska snart efter en händelse. Detta utesluts inte av att extern 
part har i uppdrag att utreda händelsen. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 9) 
Att lära av olyckor lokalt och direkt är viktigt: 
 

29. Insatsrapport klar efter ca 4 veckor. Inloggning, vem startar, vem kan skriva osv. 
Klara och tydliga rutiner för vad, var, när och av vem som uppgifter 
såsom avslut av räddningstjänst, ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt, 
riskbedömningar, olycksundersökning och annat skall göras. En klar 
och tydlig rutin för när och hur en insatsrapport skall avslutas är 
viktig. Möjligheterna till god dokumentation under själva insatsens 
genomförande skapar bra förutsättningar att utforma rapporten. 
Tekniska hjälpmedel såsom status kan tex länkas direkt till 
insatsrapportens styrkebesked. Fotografi med tid och datum är goda 
hjälpmedel. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 9) 
Skapa tydlig rutin för dokumentation i insatsrapport: 
 

30. Sakkunnigutlåtande, spridningsutlåtande vem? 
Klara och tydliga rutiner för vem och med vilken kompetens som behövs för att genomföra korrekta 
utlåtande. Förbundet bör se över vem och vilken kompetens de/denne skall ha för att på ett 
kvalitativt bra sätt utforma ett sakkunnigutlåtande. Detta kan utgöra grunden för eventuell 
brottsrubricering varför det är extra viktigt att detta blir korrekt. Enligt uppgifter till utredarna 
genomförs just nu en översyn av hur grunderna för sakkunigutlåtanden skall utformas. Detta 
kommer under hösten 2011 att presenteras vid bland annat den brandutredarutbildning som 
genomförs i Revinge av SKL (statens kriminaltekniska) tillsammans med MSB. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 10) 
Rutiner för sakkunnigutlåtande (spridningsutlåtande) 
 

Bild 15 
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31. Bättre stöd för dokumentation vid insats 
Utredarna noterar problematiken med att hålla god kontroll på vad som sker under själva insatsens 
genomförande för att sedan kunna dokumentera detta på ett korrekt och bra sätt. Papper och penna 
har länge varit användbart, men det finns i dag tekniska hjälpmedel som mycket väl kan användas i 
syfte att förenkla arbetet för räddningstjänstens olika befäl och främst räddningsledaren. Mygga, 
kamera, loggar, status, mobila rapportsystem, ledningsstöd på plats och bakre ledning kan utgöra bra 
stöd i detta arbete 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 12) 
Stöd för bättre dokumentation i insatsrapport: 
 

32. Val av alternativ körväg pga. vägarbete. Drottninggatan ej Östra långgatan. 
Utredarna noterar att första styrkan kände till en tillfällig vägbegränsning och därför valde alternativ 
väg under framkörning. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 4) 
 

33. SL Vänersborg stöttar upp högfordonsförare Trollhättan med information om vad 
som hänt då denna inte får tag i IL under framkörning. 

Utredarna noterar att styrkeledaren från Vänersborg aktivt gett information till annan anländande 
enhet då denne inte får kontakt med räddningsledaren på plats. Skapar goda förutsättningar för 
fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 5) 
 

34. OBBO, läser in skadeplatsfaktorer 
Utredarna noterar att första befäl på plats, styrkeledaren från Trollhättan genomför en mycket bra 
och korrekt OBBO trots den extrema situation denna möts utav. Skapar goda förutsättningar för 
fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 6) 
 

35. Efter första byte av räddningsledare tar RL/IL ett steg bakåt i insatsen medan 
Styrkeledaren Trollhättan blir skadeplatschef med mer direkt taktiskt arbete. 

Utredarna noterar att styrkeledare heltid vid NÄRF har en kompetens motsvarande räddningsledning 
B och tillsyn A vilket får betecknas som mycket god grundkompetens. Detta tillsammans med god 
erfarenhet hos styrkeledare Trollhättan utgjort en god grund för den kommande 
skadeplatsorganisationen och därmed resultatet av insatsen. 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 7) 
 

36. Tydligt räddningsledarbyte mellan styrkeledare Trollhättan och Insatsledaren 
Utredarna noterar att mellan dessa två befäl råder ingen tvekan om vem som innehar respektive roll. 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 8) 
 

37. Förberedande order från styrkeledare Trollhättan till styrka från Vänersborg 
rörande utvändig livräddning. 

Utredarna noterar att SL Trollhättan kommunicerar med SL Vänersborg redan innan de är på plats. 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 9) 
 

38. Styrkeledare Vänersborg förberedande order till egen personal. Livräddning via 
fönster. Användandet av ”svart” radio tycks ha varit positivt. 

Utredarna noterar att så kallad ”svart radio” kommit med, vilket bedömts varit värdefullt av 
styrkeledaren från Vänersborg. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 10) 
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39. Bra information om läget på brandplats (invändigt arbete respektive behov 
utvändigt) av styrkeledare Trollhättan (då räddningsledare) och styrkeledare 
Vänersborg. 

Utredarna noterar att dessa två befäl haft en snabb träff just då styrkan från Vänersborg ankommer 
platsen. Där har en tydlig information getts av skadeplatschefen till ankommande styrka om 
situationen och deras primära uppdrag. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 11) 
 

40. SL Vänersborg tar aktivt ansvaret för all utvändig livräddning inkluderat högfordon 
Trollhättan och Vänersborg. 

Utredarna noterar att styrkeledaren från Vänersborg aktivt inkluderat redan insatt högfordon från 
Trollhättan inom sitt ansvarsområde rörande utvändig livräddning. Skapar goda förutsättningar för 
fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 12) 
 

41. Omfallsplanering av Insatsledaren 
(räddningsledaren). Att kunna utrymma 
receptionen snabbt. 

Utredarna noterar att det fanns en omfallsplanering 
rörande just receptionen. I receptionen vistades samtliga 
utrymda gäster från hotellet. Polis och sjukvårdspersonal 
fanns hela tiden i detta område och ingick i 
insatsledarens omfallsplan om i fall även receptionen 
tvingades utrymmas snabbt. Skapar goda förutsättningar 
för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 13) 
 

42. Omfördelning av personal. Effektivt utnyttjande av personal 
Utredarna noterar att under insatsens gång har personalresurserna utnyttjats effektivt. Personal som 
tex inledningsvis arbetade med utvändig livräddning har sedan arbetat inomhus. Skapar goda 
förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 14) 
 

43. Systematiskt arbete och kontroll av genomsökta rum. Räddningstjänsten i 
samverkan med hotellpersonalen. 

Utredarna noterar att under hela insatsens gång har en löpande samverkan skett mellan 
räddningstjänst och hotellpersonal. Kartläggning och kontroll mellan de av räddningstjänsten 
genomsökta rum kontra de som hotellpersonalen har uppgifter om är utrymda har hjälpt till i detta 
arbete. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 15) 
 

44. Alla ute. Alla rum kontrollerade 
Tydligt och bra mellan räddningsledare och Skadeplatschef då insatsen övergår från livräddning till 
egendomsräddning. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 16) 
 

45. Mervärdesarbete genom att bistå hotellgäster med personal för att besöka 
hotellrum. 

Aktivt agerande möjliggör för gäster att besöka sina rum under kontrollerade former trots branden. 
Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 17) 

Bild 16 
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46. Stegutrustning, plattform för tungräddning (alternativ användning) till platsen. 
Aktivt arbete med att finna alternativa möjligheter för utrustning avsett för annat arbete. Skapar 
goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 18) 
 

47. Tydligt byte av räddningsledare 
Bra och tydligt överlämnande av RL:skapet mellan RL/IL och pågående RL/IL på morgonen. Skapar 
goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 19) 
 

48. Tydligt avslut av räddningstjänst 
Det finns dokumenterat tid för beslut i insatsrapport vilket är bra. 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 20) 
 

49. Eftermöte med hotellet och dess säkerhetschef inom koncernen. Vad kan vi göra 
bättre. Initiativ från hotellet. 

Aktivt arbete från hotellets sida rörande framtiden och vilka erfarenheter som kan dras i syfte att 
förbättra säkerheten inom koncernen. Skapar goda förutsättningar för framtiden.  
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 21) 

 
Kommentarer rörande riskbedömningar 
 

50. Riskbedömning på skadeplats 
De riskbedömningar som görs såväl för enskilda moment såsom  tex rökdykning, insats med 
skärsläckare samt för insatsen i sin helhet måste kommuniceras med de inblandade på ett kvalitativt 
bra sätt och bör dokumenteras i insatsrapporten. Riskbedömning görs ofta i farten av våra befäl i 
räddningstjänstsverige. Dock finns det anledning att tydliggöra vikten av detta moment och att det 
också kommuniceras med alla berörda på skadeplats. Slutligen bör det dokumenteras i insatsrapport. 
Det är viktigt att notera att det inte bara skall ske vid rökdykning utan vid alla delar av insatsen och 
dessutom för insatsen i sin helhet. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 11) 
Kommunicera genomförda riskbedömningar 
 

51. Ensamarbete med högfordon 
Under insatsen hamnade högfordonsförare tillsammans med helt ny LIA-elev (lärande i arbete) från 
Trollhättan inledningsvis helt själv och avskuren från övriga räddningsenheter. Situationen påkallade 
livräddning från flera fönster omgående. Vid insatser av detta slag där den psykiska pressen blir 
enorm för en enskild medarbetar är det viktigt att framöver beakta just den typ av situationer som 
här uppkommer. Koppling till AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap samt AFS 
1982:03 Ensamarbete är viktig att beakta. Att så långt det är möjligt undvika situationer där 
räddningspersonal måste agera helt ensamma med ansvar för elev och samtidigt hantera större 
maskin under mycket pressade och stressande förhållanden. Kanske på en helt okänd plats och med 
stora risker runt omkring. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 12) 
Att vara två personal vid arbete med högfordon är att föredra: 
 

52,53,54. Dokumentation av riskbedömning på skadeplats 
De riskbedömningar som görs såväl för enskilda moment såsom tex rökdykning, insats med 
skärsläckare samt för insatsen i sin helhet måste kommuniceras med de inblandade på ett kvalitativt 
bra sätt och bör dokumenteras i insatsrapporten. Riskbedömning görs ofta i farten av våra befäl i 
räddningstjänstsverige. Dock finns det anledning att tydliggöra vikten av detta moment och att det 
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också kommuniceras med alla berörda på skadeplats. Slutligen bör det dokumenteras i insatsrapport. 
Det är viktigt att notera att det inte bara skall ske vid rökdykning utan vid alla delar av insatsen och 
dessutom för insatsen i sin helhet. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 13) 
Dokumentera genomförda riskbedömningar 
 

55. Skärsläckarens automatik krånglade och fick köras manuellt från annan plats 
Skärsläckare i sig är ett farligt verktyg med riskområde såväl framåt som i sidled. Körs detta dessutom 
via reservstyrning från annan plats där radiokommunikationen är avgörande krävs extra vaksamhet 
och samordning. Beakta bl.a. AFS 1994:54 Arbete med högtrycksstråle. Samordning av insats då olika 
moment kan påverka annan personal är extra viktigt. Då utrustning dessutom krånglar utgör 
radiosambandet en oerhört viktig säkerhetslänk. Riskavstånd framåt, under, i sidled osv är viktigt att 
beakta. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 13) 
Extra vaksamhet krävs vid manuel körning av skärsläckare (AFS  1994:54 Arbete med högtrycksstråle) 
 

56. Rökdykare 1 genomför information till ny rökdykargrupp och fortsätter själv som 
rökdykledare (SL utbildad) 

Att nästkommande rökdykarpar får en bra orientering om läget är viktigt. I detta fall bedöms det har 
fungerat mycket väl. Bra överlämning 
mellan rökdykargrupp 1 och avlösande 
grupp. Vi noterar också att rökdykare 1 
tillika senare rökdykledare är utbildad 
styrkeledare vilket troligen påverkat 
den goda informationen. Skapar goda 
förutsättningar för fortsatt effektiv 
insats 
Utredarnas bedömning(positiv 
erfarenhet 22) 

 
Kommentarer rörande kommunikation 
 

57. Styrkeledare Trollhättan missar övergång och ligger kvar på kanal 79 
En sambandsplan som tydliggör hur det skall fungera och inte enbart vilka vägar som är möjliga. Att 
samtliga larmande enheter finns tillgängliga på samma kanal i inledningsskedet utan speciella 
manuella ändringar är viktigt. Aktiva moment att genomföra just då fokus ligger på annat är inte att 
föredra. Kommunikation och kanaler bör vara utformade så att det går att växla upp en händelse 
utan att riskera att tappa kommunikationen inledningsvis. Rutiner för hur sambandet kan utformas 
bör tydliggöras. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 14) 
Skapa en funktionell och genomtänkt sambandsplan: 
 

58. Att läsa av centrallapparat som ser ut som ett flipperspel, dessutom rött med grå 
text. 

Utformning av brandförsvarstablåer bör ske på sådant sätt att de är lätta att avläsa såväl i dålig miljö, 
som under stressade former. Tydlighet i såväl textstorlek som färg på text och bakgrund utgör här en 
viktig faktor. Tillgång till läsglasögon i ledningsfordon kan vara behjälpligt. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 14) 
Det är viktigt med en tydlig och väl utformad brandförsvarstablå, CA för brandlarm: 
 

Bild 17 
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59. Möjlighet fanns att använda mikrofon vid CA för att informera hotellgästerna 
(automatmeddelandet meddelade just att mer information kommer) 

Hotellets utrymningslarm meddelar att kompletterande information kommer. Men det kom aldrig 
vilket bör åtgärdas för framtiden. Hotellet bör fundera över hur man tänkt då det automatiska 
meddelandet utformades och där det framgår att undersökning pågår och information kommer. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 15) 
kompletteringsmeddelande i utrymningslarmet skulle kunna utformas: 
 
Möjlighet att sprida viktig information snabbt och enkelt inom hela anläggningen finns och bör tas 
tillvara i liknande situationer i framtiden. Räddningstjänsten bör ta till sig möjligheten att använda 
denna utrustning för snabb och tydlig information inom anläggningen. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 16) 
Fin möjlighet att sprida information inom anläggningen via mikrofon vid CA 
 

60. Larmuppgifter, larmtexter otydliga, felaktiga? 
Utredarna noterar att det varit oklarheter i utlarmning såväl i Vänersborg som i Trollhättan. I 
Vänersborg framgick inte att larmet rörde Trollhättans kommun varför en aktiv åtgärd från 
styrkeledaren där krävdes för att få rätt information och därmed rätt fordonståg (högfordon). I 
Trollhättan larmades högfordonet enbart med ett förlarm och där kompletterande information 
försågs utav styrkeledaren från Vänersborg. Ny digitalteknik har möjliggjort snabbare larm men 
många gånger på bekostnad av kvalitativ bra och välanpassad information till utryckande personal. 
Befäl som behöver information för val av fordonståg, riskbedömning, färdväg och annat. 
Komplettering genom tex utskjuten larmadress på karta i bildskärm vid larmkläder är en bra åtgärd. 
En bakre ledning skulle också kunna vara användbar för kompletterande information förutsatt att 
denne har medlyssning på 112 samtalen och möjlighet att gå ut med information i högtalare på 
brandstationer. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 15) 
Kvaliteten på larminformation i personsökare, bildskärmar måste ses över. Komplettering bedöms 
som fördelaktig: 
 

61. Styreledare Trollhättan når inte förare högfordon Trollhättan för förberedande 
order under dennes framkörning 

En sambandsplan som tydliggör hur det skall fungera och inte enbart vilka vägar som är möjliga. Att 
samtliga larmande enheter finns tillgängliga på samma kanal i inledningsskedet utan speciella 
manuella ändringar är viktigt. Att förstärkningslarm gick endast som förlarm kan ha misslett 
högfordonsförare inledningsvis varför denna troligen avvaktade kompletterande information vid 
larmkläder och därför inte gick att nå via fordonsradio. Tydligt och i förväg rätt inställda 
kommunikationsvägar skapar större möjligheter att de facto nå varandra då det är viktigt. 
Kvarvarande personal såsom IL och förare högfordon bör kommunicera innan avfärd. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 17) 
Skapa en funktionell och genomtänkt sambandsplan: 
 

61b. Telefonsamband 
En sambandsplan som tydliggör hur det skall fungera och inte enbart vilka vägar som är möjliga. Att 
samtliga larmande enheter finns tillgängliga på samma kanal i inledningsskedet utan speciella 
manuella ändringar är viktigt. Det finns ett stort värde i att inledande information vid en händelse 
sker på en öppen radiokanal. På så sätt skapas goda förutsättningar att vid vindruterapport, 
lägesrapport etc för såväl systemledande funktion som ankommande förstärkningsresurser att ta del 
av viktig information. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 17) 
Skapa en funktionell och genomtänkt sambandsplan: 
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61c. Beställning av resurser 
Det är viktigt att klargöra vem som genomför resursbeställningar ute från skadeplats. I annat fall 
riskeras missförstånd och kanske också dubbelbeställningar som tar onödigt mycket personal i 
anspråk och påverkar systemet negativt. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Önskvärt förbättringsförslag 18) 
Räddningsledaren bör klargöra vem som utför resursbeställningar till skadeplats: 
 

61d. Användandet av kanal 79 
En sambandsplan som tydliggör hur det skall fungera och inte enbart vilka vägar som är möjliga. Att 
samtliga larmande enheter finns tillgängliga på samma kanal i inledningsskedet utan speciella 
manuella ändringar är viktigt. Om annat larm inkommer för en annan styrka och de också ligger på 
kanal 79 finns stor risk att kommunikationen på första skadeplats blir lidande. Rutiner för hur 
sambandet kan utformas bör tydliggöras. 
Utredarnas åtgärdsförslag (Prioriterat förbättringsförslag 14) 
Skapa en funktionell och genomtänkt sambandsplan: 
 

62. Aktiv kontroll med SOS för val av fordonståg. 
Styrkeledare Vänersborg genomför aktiv kontroll med SOS vilket var helt avgörande för val av 
fordonståg och därmed också bra möjlighet för livräddning med högfordon. Skapar goda 
förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 23) 
 

63. Bra samverkan med sjukvård och polis. Garderoben, trappan samt inne vid 
receptionen. 

Bra och för de inblandade tydlig plats för samverkan. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv 
insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 24) 
 

64. Fin reklam i tv-programmet Skavlan dagen efter 
En sångare med band sov aktuell natt på hotellet i Trollhättan. Dagen 
efter skulle de medverka i programmet Skavlan varför ett antal minuter 
av intervjun ägnades åt just branden och att räddningstjänst gjort ett bra 
jobb där. God reklam för räddningstjänsten och dess personal. 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 25) 
 

Kommentarer i allmänhet 
 

65. Bra ingripande av hotellgäst som släcker brand och meddelar receptionen 
Bra och korrekt agerande från hotellgäst. Huruvida samtalet missledde receptionen då ytterligare 
brand fanns är okänt. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 26) 
 

66. Polis tidigt på plats 
Vi noterar att första polispatrull är på plats innan räddningstjänsten vilket är bra. Med Rakel skulle 
polis kunna genomfört en vindruterapport till ankommande räddningsenheter på ett enkelt sätt. 
Kunde varit värdefullt för räddningstjänstens första befäl. Skapar goda förutsättningar för fortsatt 
effektiv 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 27) 
 

67. Många av hotellgästerna har utrymt redan då räddningstjänsten anländer 
Huvuddelen av hotellgästerna hade utrymt tidigt i händelsekedjan vilket är bra. Skapar goda 
förutsättningar för fortsatt effektiv 

Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 28) 

Bild 18 
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68. Bra insats av första rökdykargrupp 
Får ner huvudbranden under första rökdykarinsats. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 29) 

69. Högfordonsförare tidigare övat på detta objekt samt är instruktör på just 
högfordon 

Vi noterar att den person som ankom med första högfordon från Trollhättan tidigare övat just på 
detta hotell och aktuell plats. Personen var också instruktör på högfordon varför insatsen härifrån 
blev extra gynnsam. Att besöka anläggningar där högfordon kan väntas bli användbara är ett viktigt 
led i utbildning och övningsverksamheten. Kunskap om objektet och är duktig högfordonsförare 
vilket påverkar hur snabbt och säkert gästerna kan tas omhand via fönster. 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 30) 
 

70. Hotellet mycket aktivt arbete med uppföljning av utrymda hotellrum samt arbete 
med transport och alternativboende för gäster 

Hotellet var själva på framkant genom hela insatsen. Syns att de har erfarenhet och vet vad de gör. 
Om tidigare bränder i koncernen påverkat positivt är okänt, men syns kunna vara en av orsakerna till 
att det fungerade bra med hotellets egen personal. Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv 
insats 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 31) 

71. Hotellet ordnar med mat och dryck till räddningstjänstpersonalen 
Hotellet ombesörjde såväl dryck som mat för räddningstjänstpersonalen under pågående insats. Det 
är viktigt att kunna hämta krafter för fortsatt insats vilket detta tydligt medverkade positivt till. 
Hotellet var själva på framkant genom hela insatsen. Syns att de har erfarenhet och vet vad de gör. 
Utredarnas bedömning(positiv erfarenhet 32) 

 
Arbetsmiljö 
Det är viktigt att notera att det finns ett stort antal olika arbetsmijöregler att efterleva inte minst på 

en brandplats. Många gånger talas det enbart om riskbedömningar i samband med rökdykning. Det 

är därför viktigt att bredda riskbedömningarna till att täcka in samtliga förekommande risker på en 

brandplats. Det finns idag framtaget olika former av branschanpassade regelpaket av 

arbetsmiljöverket. Dessa finns att tillgå på dras hemsida. Ett lämpligt paker är just 

räddningstjänstpaketet vilket innehåller 14 olika AFS:er som kan vara aktuella.  

• 2006:04 Användning av arbetsutrustning  
• 2000:02 Användning av motorkedjesågar och röjsågar  
• 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö  
• 1993:57 Dykeriarbete  
• 2005:19 Förebyggande av allvarlig kemikalieolycka  
• 1997:07 Gaser 
• 2001:04 Gasflaskor 
• 1994:54 Arbete med högtrycksstråle 
• 2008:03 Maskiner 
• 2007:07 Rök- och kemdykning 
• 1981:14 Skydd mot skada genom fall 
• 1981:15 Skydd mot skada genom ras 
• 2007:01 Sprängarbete 
• 1995:05 Utrustningar för explosionsfarlig miljö 
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Det kan dock finnas fler som är aktuella vilka återfinns i tex listan för AFS:er i bokstavsordning. 
Exempel kan vara. 

• 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid 
• 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 
• 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning 
• 1982:03 Ensamarbete 
 

Direkt olycksorsak 
Då det tidigt bedömdes att det fanns mer än en primärbrand genomförde polisens tekniker en 
brandplatsundersökning. Fler än en brandhärd kan tyda på att branden är anlagd. 
 

Undersökning 
Undersökning av olycksplatsen har skett av undertecknade eftermiddag 2011-03-18 tillsammans med 
hotellchefen i syfte att få en uppfattning om byggnaden och den insats som genomförts där. Då 
undertecknade besökte hotellet pågick återuppbyggning och renoveringsarbete. Utredarna har 
därför inte själv genomfört någon teknisk brandplatsundersökning då detta gjordes långt tidigare och 
brandorsak, startplats och brandförlopp ingår inte i denna utrednings uppdrag. 
 
I övrigt har undertecknade genomfört intervjuer med vissa ur räddningstjänstens personal samt tagit 
del av den dokumentation som finns efter insatsen i form av insatsrapport, fotografier, powerpoint 
presentationsmaterial samt annan dokumentation såsom dokumentation kring ledningsfilosofi, 
ledningsorganisation regler och rutiner för NÄRF. 
 

Fotoförteckning 
De i utredningsmaterialet förekommande fotografier är numrerade för att lättare kunna förklaras. 
 

1. Brandskadad korridor invid konferensdel (NÄRF)   sid 5 
2. Dörr till hotellrum 213 (NÄRF)    sid 5 
3. Arbete med skärsläckare (NÄRF)    sid 6 
4. Brand och sotskador i korridor i närheten av konferensdel (NÄRF) sid 6 
5. Dörr från brandskadad korridor mot utrymningstrappa  sid 6 
6. Brand i burspråk på Scandic Swania i Trollhättan (aftonbladet.se)  sid 16 
7. Korridor mot konferensavdelning plan två (NÄRF)   sid 18 
8. Entrédörr till hotellrum 213 plan två (NÄRF)   sid 18 
9. Korridor vid konferensavdelning plan två (NÄRF)   sid 18 
10. Tak vid konferensavdelning plan två (NÄRF)   sid 18 
11. Korridor bottenplan (NÄRF)    sid 19 
12. Golvbrand plan tre     sid 25 
13. Korridor med stege vid konferensavdelning plan två (NÄRF)  sid 27 

 

Bildförteckning 
De i utredningsmaterialet förekommande bilder är numrerade för att lättare kunna förklaras. 
 

1. Framsida på hotell Scandic Swania i Trollhättan (Hitta.se)  sid 1 
2. NÄRF:s märke     Sid 3 
3. Planering av utredningsarbetet    sid 4 
4. Översiktsbild på hotell Scandic Swania i Trollhättan (Eniro.se)  sid 13 
5. NÄRF:s operativa organisation (NÄRF)   sid 14 
6. Framsida på hotell Scandic Swania i Trollhättan (Hitta.se)  sid 15 
7. Framsida på hotell Scandic Swania i Trollhättan (Hitta.se)  sid 16 
8. Kartbild över aktuellt kvarer (PP från skadeplatschef)  sid 17 
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9. Kartbild över aktuellt kvarer (PP från skadeplatschef)  sid 17 
10. O-ritning för det automatiska brandlarmet på Scandic Swania i Trollhättan sid 18 
11. O-ritning för det automatiska brandlarmet på Scandic Swania i Trollhättan sid 19 
12. STEP-matris     sid 21 
13. Tabell från Avvikelseutredning    sid 22 
14. Avvikelseutredning     sid 22 
15. Räddningsledare (Bjornrit, RIB)    sid 29 
16. Brandgaskylning (Bjornrit, RIB)    sid 31 
17. Rökdykarpar (Bjornrit, RIB)    sid 33 
18. Ambulans (Bjornrit, RIB)    sid 35 

 

Förklaring till förkortningar 
• RL, räddningsledare 
• Skplch, skadeplatschef 
• IL, insatsledare 
• SL, styrkeledare 
• SL T, styrkeledare Trollhättand (heltid) 
• SL V, styrkeledare Vänersborg (heltid) 
• RCB, räddningschef i beredskap 

 

Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
• Insatsrapport 2011A00118 
• Bilddokumentation från räddningstjänstens insats 
• Intervjuer med räddningstjänst personal  
• Samtal med hotellpersonal 
• Dramatisk brand på Swania. Presentationsmaterial från räddningsledaren. 
• Instruktion 1, Utryckningsbestämmelser utlarmning NÄRF 
• Instruktion 34, Rutiner för räddningsledaren vid dokumentation, insatsrapport, avslut av 

räddningstjänst och olycksförloppsutredning NÄRF 
• Instruktion 37, Hantering av automatiska brandlarm NÄRF 
• Instruktion 39, Standardrutiner vid rökdykning (5 eller 6 man i styrkan) NÄRF 
• Instruktion 52, Normativa och strategiska beslut NÄRF 
• Rökdykarreglemente, NÄRF 
• Hotell Scandic Swanias hemsida 

http://www.scandichotels.se/sv/Hotels/Countries/Sverige/Trollhattan/Hotels/Scandic-
Swania/?cmpid=ppcse_201102101801 

• Fakta kalendern 2011 
• Mediaklipp via webben 
• Filmsekvens från Skavlan 
• Arbetsmijöverkets hemsida, http://www.av.se/  
• NÄRF:s hemsida http://www.narfrtj.com/  

 

Bilagor 
1. Insatsrapport 
2. STEP-matris 
3. Avvikelseutredning 

 
Brandmästare/olycksutredare Brandinspektör/olycksutredare 
Mattias Sjöström   Berndt Karlsson 
2011-05-11    2011-05-11 



STEP- (NÄRF- SWANIA- 2011-01-27)
Vissa tider är säkerställda genom de uppgifter som finns i insatsrapport. Övriga tider bygger på ett pusslande utifrån tidsangivelser vi har uppgift om kopplat till information från de intervjuer vi gjort och med insikt om hur lång tid olika saker tar (tex en rökdykarinsats). Dessa uppgifter är ca uppgifter och bedömningen är att vi för utredningens ändamål inte behöver mer exakta tider än så här.

Löpande tid 0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min 14 min 15 min 16 min 17 min 18 min 19 min 20 min 21 min 22 min 23 min 24 min 25 min 26 min 27 min 28 min 29 min 30 min
01.30.00 01.45.00

Enheter/Tid 01.22.00 01.23.00 01.24.00 01.25.00 01.26.00 01.27.00 01.28.00 01.29.00 01.30.00 01.31.00 01.32.00 01.33.00 01.34.00 01.35.00 01.36.00 01.37.00 01.38.00 01.39.00 01.40.00 00.41.00 01.42.00 01.43.00 01.44.00 04.45.00 01.46.00 01.47.00 01.48.00 01.49.00 01.50.00 01.51.00 01.52.00

SOS 01.22.16 Larm

RCB (1) 01.30 01.31 Larm via telefon01.32 Kvitterar SOS 01.42 01.52

206, IL  (1) 01.30.39 Larm01.31.39 Påväg 01.38.45 Framme, Räddningsledare Samverkan med Polisinsatschef, sjukvårdsledare, hotellreception löpande genom hela insatsen

219, IL extra (1)

201, Släckbil Trollhättan (1+4) 01.22.22 Larm 01.24.31 Påväg 01.29.05 FrammeRäddn. Påb. Rd grupp 1, rökdykning och släckning av brand plan 201.35.00 Skadebegränsande effekt

201, SL Trollhättan 01.22.22 Larm, Räddningsledare Orientering, begär förstärkning, upptäcker brand plan 2, beslutar om invädig släckning med rökdykare, ser folk i fönster och informerar ankommande styrkor om dettaÖvergår till skadeplatschef, med ansvar för släckningsarbete och genomsökning av hotell

203, Högfordon Trollhättan (1) 01.32.44 Förlarm 01.34.00 Påväg 01.39.00 FrammeUtvändig livräddning från strandgatan

401, Släckbil Vänersborg (1+2) 01-31-06 Larm 01.33.30 Påväg 01.49.17 FrammeUtvändig livräddning

401, SL Vänersborg 01-31-06 Larm 01.49.17 FrammeAnsvarig för sektor utvändig livräddning

403, Högfordon Vänersborg (1) 01-31-06 Larm 01.49.17 FrammeUtvändig livräddning från Storgatan

417, Tankfordon Vänersborg (1) 01-31-06 Larm 01.49.17 FrammeVattenförsörjning

221, Släckbil Sjuntorp (1+4) 01.42.14 Larm 01.49.46 Påväg

421, Släckbil Vargön (1+5)

254, Andningsskyddsdepå Lilla Edet (2) 01.44.02 Larm

267, Skärsläckare  Lödöse (2) 

201, Släck/räddningsbil (1+4)

225, Okänt (2) 01.44.02 Två personal heltid till brandplats

226, Okänt (2)

Hotellpersonal/reception Hotellgäst släcker brand i gardin i trapphus och meddelar receptionen. Då räddningstjänst anländer har de flesta hotellgästerna redan utrymt Samverkan med Räddningsledare, sjukvårdsledare, Polisinsatschef löpande genom hela insatsen

Polis Polis före räddningstjänst, osäker på tid Samverkan med Räddningsledare, sjukvårdsledare, hotellreception löpande genom hela insatsen

Ambulans Osäker på tid Samverkan med Räddningsledare, Polisinsatschef, hotellreception löpande genom hela insatsen

Inriktning på insats/BIS/MMI Livräddning, evakuering, brandsläckning

0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 6 min 7 min 8 min 9 min 10 min 11 min 12 min 13 min 14 min 15 min 16 min 17 min 18 min 19 min 20 min 21 min 22 min 23 min 24 min 25 min 26 min 27 min 28 min 29 min 30 min
01.30.00 01.45.00

Stationsberedskap/Tid 01.22.00 01.23.00 01.24.00 01.25.00 01.26.00 01.27.00 01.28.00 01.29.00 01.30.00 01.31.00 01.32.00 01.33.00 01.34.00 01.35.00 01.36.00 01.37.00 01.38.00 01.39.00 01.40.00 00.41.00 01.42.00 01.43.00 01.44.00 04.45.00 01.46.00 01.47.00 01.48.00 01.49.00 01.50.00 01.51.00 01.52.00

Insatsledare 01.30.39 Insatsledare 1

Station Trollhättan H 01.22.22 Släckbil 1+4 01.32.44 Högfordon 1

Station Vänersborg H 01.31.06 Släckbil, högfordon, tankfordon 1+4 till brandplats. Passning sker från Vargön utan förflyttning hit enligt Instruktion nr 52 sid 3

Station Sjuntorp D

Station Vargön D

Station Brålanda D

Station Mellerud D

Station Färgelanda D

Station Åsnebruk D
Station Högsäter D

1. Systemledning:

Storlek på styrka vid 

automatlarm.

65. Allmänt

Bra ingripande av hotellgäst som 

släcker brand och meddelar 

reception

66. Allmänt

Polis tidigt på plats

60. Kommunikation:

Larmuppgifter, larmtexter 

otydliga, felaktiga?

13. Operativ ledning:

Uppgradering av automatlarm till 

brand i byggnad. Tappar tid

67. Allmänt

Många av hotellgästerna har 

utrymt redan då 

räddningstjänsten anländer

62. Kommunikation:

Aktiv kontroll med SOS för val av 

fordonståg

50. Riskbedömning:

Dokumentation av 

riskbedömning för första 

rökdykarinsats

34. Operativ ledning:

OBBO, läser in 

skadeplatsfaktorer

61. Kommunikation:

SL THN når inte förare högfordon 

för förberedande order under 

dennes framkörning.

36. Operativ ledning:

Tydligt räddningsledarbyte 

mellan SL THN och IL

2. Systemledning:

Att leda systemet samtidigt som 

att starta upp större insats

15. Operativ ledning:

Räddningsledarbytet når inte 

övrig personal

16. Operativ ledning:

Lägesrapportering-  vem till vem 

SL- IL, IL- ? (SOS, RCB).

Dokumenteras var?

9. Systemledning:

Framtida bakre ledning ger  bra 

möjlighet för lägesrapportering

69. Allmänt:

Högfordonsförare tidigare övat 

på detta objekt samt är 

instruktör på just högfordon

51. Riskbedömning:

Ensamarbete med högfordon. 

Har ansvar/hjälp av elev

37. Operativ ledning:

Förberedande order till styrka 

från Vänersborg rörande 

utvändig livräddning

41. Operativ ledning:

Omfallsplanering av IL. Att  

kunna utrymma receptionen 

snabbt

40. Operativ ledning:

SL Vänersborg tar aktivt ansvaret 

för all utvändig livräddning 

inkluderat högfordon THN och 

VBG

32. Operativ ledning

Val av alternativ körväg pga 

vägarbete. Drottninggatan ej 

Östra Långgatan. 58. Kommunikation:

Att läsa av centralapparat som 

ser ut som ett flipperspel, rött 

med grå text. 

14. Operativ ledning:

Frustrerad rökdykargrupp. 

Lämnades av SL då denne var 

tvingad att genmföra OBBO

57. Kommunikation:

SL missar övergång och ligger 

därmed kvar på kanal 79

68. Allmänt

Bra insats av första 

rökdykargrupp

17. Operativ ledning

Frusturation första befäl. Hade 

fler resurser tidigt gjort skillnad?

63. Kommunikation:

Bra samverkan med sjukvård och 

polis. Garderoben, trappan samt 

inne vid receptionen

33. Operativ ledning:

SL V stöttar upp 

högfordonsförare Trollhättan 

med info om vad som hänt då 

denne inte får tag i IL

38. Operativ ledning:

SL V förberedande order till egen 

personal. Livräddning via 

fönster. Användandet av svart 

radio med egen personal

39. Operativ ledning:

Bra information om läget på 

brandplats (invändigt arbete 

respektive behov utvändigt) av 

Skplch till SL V

35. Operativ ledning:

Efter första byte av RL tar RL/IL 

ett steg bakåt i insatsen medan 

SL T blir skadeplatschef med mer 

direkt taktiskt arbete

12. Operativ ledning:

IL får inte åka med på smålarm?

59. Kommunikation:

Möjlighet fanns att använda 

microfon vid CA för att informera 

hotellgästerna 

(automatmeddelandet 

meddelade just att mer 

information kommer)



Vissa tider är säkerställda genom de uppgifter som finns i insatsrapport. Övriga tider bygger på ett pusslande utifrån tidsangivelser vi har uppgift om kopplat till information från de intervjuer vi gjort och med insikt om hur lång tid olika saker tar (tex en rökdykarinsats). Dessa uppgifter är ca uppgifter och bedömningen är att vi för utredningens ändamål inte behöver mer exakta tider än så här.

31 min 32 min 33 min 34 min 35 min 36 min 37 min 38 min 43 min 48 min 53 min 58 min 1 h 3 min 1 h 8 min1 h 13 min1 h 18 min1 h 23 min1 h 28 min1 h 33 min1 h 38 min 1 h 53 min 2 h 8 min 2 h 23 min 2 h 38 min 2 h 53 min 3 h 8 min 3 h 23 min 3 h 38 min
02.00.00 02.15.00 02.30.00 02.45.00 03.00.00 03.15.00 03.30.00 03.45.00 04.00.00 04.15.00 04.30.00 04.45.00 05.00.00

01.53.00 01.54.00 01.55.00 01.56.00 01.57.00 01.58.00 01.59.00 02.00.00 02.05.00 02.10.0002.15.00 02.20.00 02.25.00 02.30.00 02.35.00 02.40.00 02.45.00 02.50.00 02.55.00 03.00.00 03.15.00 03.30.00 03.45.00 04.00.00 04.15.00 04.30.00 04.45.00 05.00.00

Begär Vargön till Tvåstad (passning Trollhättan)RCB övertar strategisk ledning 02.00 RCB i ledningscentral Trollhättan 02.30 Ringer in ledningsstöd till RL efter begäran 03.20 Ringer in heltidsskift

Kontakt med RCB angående information till media etc 04.35 Begär ut skärsläckare via RCB

Inringd av RCB 03.00.00.Påväg Hjälper orkestern, rör sig i området, byggnaden

Genomsökning hotellrum via trapphus A (nödutgång)

Gör egen kontroll snabbt via trapphus A (korridorer rökfria) ca 04.00 Alla ute 04.36 Öppna alla hotell fönster för ventilation, gäster får möjlighet att tillsammans med brandman besöka vissa hotellrum

Rd grupp 2, avlöser 1:a rökdykargrupp, släckning och sökning i brandområdet Genomsökning av södra delen av hotellet, gardintrapphus

Ansvarig för sektor utvändig livräddning Ansvarig utse plats för andningskyddsdepå Ansvarig genomsök gardintrapphus Info från Vargön om brand plan 3

Rd grupp 3, avlöser rökdykargrup 2, släckningsarbete i taket plan 2

02.05.04 FrammeLivräddning/utrymning Anexet Kontroll rum 213

01.54.34 Larm 02.02.47 Påväg 02.13.22 Framme stn THN 02.50.00 Till brandplats02.57.00 FrammeGenomsökning av södra delen av hotellet, finner brand på plan 3

02.22.07 FrammeAndningsskyddsdepå

04.36.31 Larm 05.08.21 Framme

04.36.31 Två personal heltid till brandplats

Egendomsräddning, brandsläckning

31 min 32 min 33 min 34 min 35 min 36 min 37 min 38 min 43 min 48 min 53 min 58 min 1 h 3 min 1 h 8 min1 h 13 min1 h 18 min1 h 23 min1 h 28 min1 h 33 min1 h 38 min 1 h 53 min 2 h 8 min 2 h 23 min 2 h 38 min 2 h 53 min 3 h 8 min 3 h 23 min 3 h 38 min
02.00.00 02.15.00 02.30.00 02.45.00 03.00.00 03.15.00 03.30.00 03.45.00 04.00.00 04.15.00 04.30.00 04.45.00 05.00.00

01.53.00 01.54.00 01.55.00 01.56.00 01.57.00 01.58.00 01.59.00 02.00.00 02.05.00 02.10.0002.15.00 02.20.00 02.25.00 02.30.00 02.35.00 02.40.00 02.45.00 02.50.00 02.55.00 03.00.00 03.15.00 03.30.00 03.45.00 04.00.00 04.15.00 04.30.00 04.45.00 05.00.00

02.13 Station Vargön passar Tvåstad (Trollhättan och Vänersborg) Oskerhet om tid då extrainkallad heltid kom till Station THN

01.54.34

56. Riskbedömning:

Rd 1 genomför information till ny 

rd grupp och fortsätter själv som 

Rdl (SL utb)

10. Systemledning:

RL/SL V frigör högfordon för 

annat larm

42. Operativ ledning

Omfördelning av personal. 

Effektivt utnyttjande av personal

52. Riskbedömning:

Dokumentation av 

riskbedömning för andra 

rökdykarinsats

54. Riskbedömning:

Samordning,  kordinering, 

riskbedömning av pågående 

parallella arbeten såsom 

rökdykning, genomsök av 

hotellrum, släckning av 

trossbotten.

Samma utrymmen kan ha sökts 

igenom flera gånger utan 

vetskap om detta

44. Operativ ledning

Alla ute. Alla rum kontrollerade 

och klara

53. Riskbedömning:

Dokumentation av 

riskbedömning för fortsatt 

rökdykarinsats

45. Operativ ledning

Mervärdesarbete genom att 

bistå hotellgäster med personal 

för att besöka hotellrum

46. Operativ ledning

Stegutrustning, plattform för 

tungräddning (alternativ 

användning)  till platsen

23. Operativ ledning

Inledningsvis mycket fokus på 

arbete med  att jaga 

trossbottenbranden underifrån. 

Varför?
43. Operativ ledning

Systematiskt arbete och kontroll 

av genomsökta rum. Rtj 

samverkan med hotell.

24. Operativ ledning

04.55 Extern luft från Lilla Edet 

finns ej med i insatsrapport.

21. Operativ ledning:

Ledningsstödets uppgift. RL 

behov. Tex omfallsplanering, 

plottring, dokumentation osv. 

Ledningsstöd tillika greppbar 

som IL för andra larm?

71. Allmänt.

Hotellet ordnar med mat och 

dryck till rtj-personalen

70. Allmänt.

Hotellet mycket aktivt arbete 

med kontroll av utrymda 

hotellrum samt arbete med  

transport och alternativboende 

för gäster

11. Systemledning:

Inringning av fridygnsledig 

personal. Möjligheten att 

personal svarar och kommer

6. Systemledning:

Utskickad styrka (Vargön) tas i 

anspråk även om det uttalades 

att så inte skulle ske. Skulle vara 

gripbar för andra larm!

8. Systemledning:

Avsaknad av rutiner för 

information till berörd kommun 

(större händelse)

Systemledning:

Avsaknad av rutiner för 

inkallning av POSOM. Gäller det 

bara för männisor bosatta i egen 

kommun?

7. Systemledning:

Rutiner för att gå upp i 

stabsberedskap (systemledning)

19. Operativ ledning

Ordningsföljden på utrymning av 

de olika hotelldelarna

22. Operativ ledning

Vargön har svårt att se skillnad 

på IL/RL och IL/ledningsstöd. 

Båda gula jackor!

4. Systemledning:

Trollhättans kommun hade 

begränsad tillgång till 

räddningstjänst under två 

tillfällen om dryga 40 minuter.  

Ca 01.31 - 02.13 samt 03.00-

03.40

5. Systemledning:

Systemledningsansvar för Lilla 

Edet? Då andningsskyddsdepå 

tas i anspråk?

3. Systemledning:

RCB nås inte av information om 

att högfordon gjorts ledigt. Utgår 

från reservbil 22 meters.

18. Operativ ledning:

Avsaknad av rumsnummer på O-

ritning.

19. Operativ ledning

Avsaknad av fler än två färdiga 

nyckelkort till hotellrum i rec



3 h 53 min 4 h 8 min 4 h 23 min 4 h 38 min 4 h 53 min 5 h 8 min 5 h 23 min 5 h 38 min 5 h 53 min 6 h 8 min 6 h 23 min 6 h 38 min 6 h 53 min 7 h 8 min 7 h 23 min 7 h 38 min 7 h 53 min 8 h 8 min
05.15.00 05.30.00 05.45.00 06.00.00 06.15.00 06.30.00 06.45.00 07.00.00 07.15.00 07.30.00 07.45.00 08.00.00 08.15.00 08.30.00 08.45.00 09.00.00 09.15.00 09.30.00

05.15.00 05.30.00 05.45.00 06.00.00 06.15.00 06.30.00 06.45.00 07.00.00 07.15.00 07.30.00 07.45.00 08.00.00 08.15.00 08.30.00 08.45.00 09.00.00 09.15.00 09.30.00

07.30 Överlämnar ansvar för strategisk ledning till IL

06.30.00 Lämnar 07.00.00 Åter brandplats, Räddningsledare 07.30 Återtar ansvar för strategisk ledning 09.30 Larm lägenhetsbrand Mellerud

04.36 Öppna alla hotell fönster för ventilation, gäster får möjlighet att tillsammans med brandman besöka vissa hotellrum Ser lugnt ut, rivs golv i korridor och hotellrum 07.20 åter till brandstation Trollhättan

07.00.00 Skiftbyte med personal

Släckning med skärsläckare i golv på plan 3

07.00.00 ny skiftpersonal från station Trollhättan THN

Osäker på tid

3 h 53 min 4 h 8 min 4 h 23 min 4 h 38 min 4 h 53 min 5 h 8 min 5 h 23 min 5 h 38 min 5 h 53 min 6 h 8 min 6 h 23 min 6 h 38 min 6 h 53 min 7 h 8 min 7 h 23 min 7 h 38 min 7 h 53 min 8 h 8 min
05.15.00 05.30.00 05.45.00 06.00.00 06.15.00 06.30.00 06.45.00 07.00.00 07.15.00 07.30.00 07.45.00 08.00.00 08.15.00 08.30.00 08.45.00 09.00.00 09.15.00 09.30.00

05.15.00 05.30.00 05.45.00 06.00.00 06.15.00 06.30.00 06.45.00 07.00.00 07.15.00 07.30.00 07.45.00 08.00.00 08.15.00 08.30.00 08.45.00 09.00.00 09.15.00 09.30.00

Nytt skiftlag, reservfordon VBG, passar station Trollhättan THN

Nytt skiftlag, reservfordon VBG, passar station Trollhättan THN

09.30 Larm om lägenhetsbrand

04.55 Extern luft från Lilla Edet 

finns ej med i insatsrapport.

47. Operativ ledning

Tydligt byte av räddningsledare

55. Riskbedömning:

Skärsläckarens automatik 

krånglade och fick köras 

manuellt från annan plats.

25. Operativ ledning

Hur bra fungerar skärsläckaren 

vid trossbottenbränder?

26. Operativ ledning

Räddningsledare och aktiv på 

annan uppdrag?



8 h 23 min 8 h 38 min 8 h 53 min 9 h 8 min 9 h 23 min 9 h 38 min
09.45.00 10.00.00 10.15.00 10.30.00 10.45.00 11.00.00

09.45.00 10.00.00 10.15.00 10.30.00 10.45.00 11.00.00

09.30 Larm lägenhetsbrand Mellerud 10.00.00 Räddningstjänst avslutad

10.50.00

10.50.00

Osäker sluttid??? Anna kommun

Osäker sluttid??? Anna kommun

Osäker på tid

8 h 23 min 8 h 38 min 8 h 53 min 9 h 8 min 9 h 23 min 9 h 38 min
09.45.00 10.00.00 10.15.00 10.30.00 10.45.00 11.00.00

09.45.00 10.00.00 10.15.00 10.30.00 10.45.00 11.00.00

VBG åter VBGStyrka THN hemma. 

Släck, högfordon hem, endast tankfordon kvar

09.30 Larm om lägenhetsbrand

48. Operativ ledning

Tydligt avslut av räddningstjänst

27. Operativ ledning

Formellt avslut i skrift med 

direktiv saknas i dokumentation 29.Operativ ledning

Insatsrapport klar efter 4 veckor. 

Inloggning, vem startar, vem kan 

skriva vidare osv

30. Operativ ledning

Sakkunnigutlåtande, 

spridningsutlåtande vem?
28. Operativ ledning

Erfarenhetsåterkopplingar 

internt, lokalt inom stationen, 

förbundet osv? 31. Operativ ledning

Bättre stöd för dokumentation 

vid insats

49. Operativ ledning

Eftermöte med hotellet och dess 

säkerhetschef inom konsernen. 

Vad kan vi göra bättre. Initiativ 

från hotellet

64. Kommunikation

Fin reklam i Skavland dagen efter
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 Hotellbrand i Trollhättan     
 

Händelse: Insats vid brand på hotell Scandic Swania i Trollhättan 2011-01-27 
 

Nr  Intressant 
händelse 

Påverkan på insats/system Typ  Bedömning Åtgärdsförslag Kommentar 

       
 Systemledning      

1. Storlek på styrka vid 
automatlarm 

Saknar högfordon i inledningsskede O 2 Larm till vissa automatlarmsanläggningar vid vissa 
tider kan med fördel förstärkas om resurs finns: 
Vissa automatlarmsobjekt vid vissa tidpunkter kan 
förstärkas om möjlighet föreligger, dvs det finns 
personal kvar på aktuell brandstation. Med fördel bör 
de anläggningar som utgörs av sk 
myndighetsanläggningar graderas upp i förhållande till 
andra. Speciellt känslig tid för de olika anläggningarna 
kan utgöra grund för detta arbete. Tex kan förstärkt 
automatlarm vara aktuellt under nattetid för just 
hotell, sjukhus och äldreanläggningar. 

Differentierade 

styrkor/anpass

ade för 

ändamålet. 

2. Att leda systemet 
samtidigt som att 
starta upp större 
insats. IL rollen. 

Risk att systemet blir eftersatt när 
fokus tvingas ligga på enskild insats 

O 2 Att upprätta en bakre systemledning är fördelaktigt: 
Att inrätta en bakre ledning med uppgift att primärt 
leda systemet är viktigt. Detta skapar förutsättningar 
att hålla en god beredskap även under pågående 
insatser samt säkerställa en vettig uthållighet över 
tiden. 

Bör inte ske på 

bekostnad av 

försämringar i 

den operativa 

organisationen 

3. RCB nås inte av 
information om att 
högfordon gjorts 
ledigt. Utgår från 
reservbil 22 meters.  

Systemet saknar greppbart högfordon 
högre än 22 m för eventuellt 
kommande inledande ny insats 

S 3 Skapa tydliga rutiner för lägesrapportering: 
Med tydliga återkommande lägesrapporter enligt tex 
modell OSHBIP skapas bra förutsättningar för 
systemledning och därmed förbättrade möjligheter att 
hålla en god beredskap inom förbundet även under 
pågående insatser. 
 

BBR? 
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4. Trollhättans kommun 
hade begränsad 
tillgång till 
räddningstjänst 
under två tillfällen 
om dryga 40 minuter.  
Ca 01.31 - 02.13 samt 
03.00-03.40 

Systemet saknar temporärt beredskap 
för annat larm inom främst 
Trollhättans kommun. 

O 2 Att upprätta en bakre systemledning är fördelaktigt: 
Förbundet bör fundera över hur lång tid som bedöms 
som acceptabelt att vara utan beredskap i förbundets 
olika delar. Med en ständig bakre ledning av systemet 
skapas förutsättningar att hålla en högre och bättre 
ständig beredskap även vid pågående insats. 

 

5. Systemledningsansva
r för Lilla Edet? Då 
andningsskyddsdepå 
tas i anspråk? 

Systemet saknar beredskap för annat 
larm inom Lilla Edets kommun? 

O 2 Att upprätta en bakre systemledning är viktigt: 
Räddningschef bör fundera över hur 
systemledningsfunktionen skall fungera för Lilla Edet. 
Hur hanteras beredskap och uthållighet vid 
ianspråktagande av resurs därifrån. 

Lite utanför 

utredningsupp

drag! 

6. Utskickad styrka 
(Vargön) tas i anspråk 
även om det 
uttalades att så inte 
skulle ske. Skulle vara 
gripbar för andra 
larm! 

Systemet tappar beredskap för annat 
larm och RCB är ovetande om detta. 

OS 3 Undvik att skicka ut beredskapshållande styrka till 
brandplats med uppgift att inte bli insatta: 
Förbundet bör undvika att skicka beredskapshållande 
styrka som förstärkning till insats innan ny 
beredskapsstyrka finns tillgänglig. Förutsatt att 
behovet inte är extremt akut på aktuell insats. Då bör 
alltid första insats vara prioriterad. Kommunikation 
mellan systemledning och insatsledning är viktig för att 
säkerställa en gemensam lägesbild. 

 

7. Rutiner för att gå upp 
i stabsberedskap 
(systemledning) 

RCB skulle haft behov av en stöttning i 
syfte att säkerställa 
beredskapssituationen och systemets 
tålighet över tiden om behov uppstått. 

O 3 Rutin för inkallning till stabsarbete: 
Förbundet bör se över möjligheterna att utforma en 
hållbar rutin för extrainkallning till stabsarbete. Kan 
gälla såväl inre som yttre operativ stab såsom inre 
systemledande stab. 

Kompetensgen

omgång 

8. Informerade inte 
berörd kommun 

Kommunen (Trollhättan) får inte tidig 
information om en allvarlig händelse 
och kan därför inte göra sina egna 
eventuella bedömningar. 

OS 2 Rutin för information till drabbad kommun: 
Förbundet bör se över vilka rutiner som skall gälla 
rörande information till berörda kommuner. Syftet är 
att ge alla parter en tidig och god information för egna 
lokala bedömningar om behov av att vidta åtgärder. 
Förbundet bör även klargöra hur information från 
räddningstjänsten själv till media skall fungera. 

 

9. Framtida bakre 
ledning ger bra 

Skulle förbättra och tydliggöra 
återrapportering och därmed 

OS P Med inrättande av en bakre ledning skapas 
förutsättningar för ett aktivt arbete med 
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möjlighet för 
hantering av 
lägesrapportering 

förstärkningsresurser, 
personalförsörjning och öka 
möjligheterna till en god 
dokumentation efter insats. 

systemledning och därmed  förbättrad 
beredskapshållning och uthållighet. Mottagande 
av lägesrapporter ger goda förutsättningar till 
förbättrad dokumentation efter insats. 

10. RL/SL V frigör 
högfordon för annat 
larm 

Aktivt systembeslut ute på insats. Sker 
troligen pga att normalt sköts 
systemet därifrån (IL). Kommer dock 
aldrig RCB till del. 

OS P Alltid bra att operativ personal har insikten om att 
frigöra resurser då de inte behövs längre. Det är dock 
viktigt att informationen når den som ansvarar för 
systemet. 

Lägesrapporter

ing 

11. Inringning av 
fridygnsledig 
personal.  

Aktiv personalförsörjning genom 
inringning av fridygnslediga möjliggör 
en bättre beredskapssituation i stort 
inom förbundet.  

MO P Att få in fridygnsledig personal skapar goda 
förutsättningar att hålla en bättre beredskap 
under pågående insats. Dock skall uthålligheten 
beaktas om denna styrka tas i anspråk för tex 
avlösning. Att ledig personal är gripbara på fripass 
är viktigt. Hur göra om fridygnsledig personal inte 
finns att tillgå? 

 

 Operativ ledning      
12. IL får inte åka med på 

smålarm? 
Osäkerhet och en tolkad begränsning i 
insatsledarens mandat minskar 
möjligheterna till aktiva och kloka 
operativa beslut. 

O 3 Klargörande av ansvar och befogenheter för operativa 
befäl rörande val av fordonståg vid tex automatlarm: 
Det operativa högsta befälet inom förbundet har ett 
tydligt ansvar och befogenheter som sammanfaller 
med ansvaret. Bedömningen är att här finns en 
osäkerhet ute i organisationen om vilket mandat IL 
faktiskt har vid tex automatlarm. Orsaken bedöms vara 
att det i instruktioner tydligt framgår att det endast är 
en släckbil som skall gå. Här finns anledning att 
tydliggöra att ansvariga befäl såväl IL som SL måste ha 
mandat att göra förändringar i fordonståg vid alla typer 
av larm då skäl föreligger. En diskussion kring just vilka 
tillfällen som kan vara aktuella bör diskuteras vid något 
befälsmöte framöver. 

Ansvarigt befäl 

måste ges 

tydligt 

utrymme för 

egna beslut 

grundade på 

egna 

bedömningar 

på inkomna 

uppgifter 

13. Uppgradering av 
automatlarm till 
brand i byggnad. 
Tappar tid 

Tappar tid och rätt 
utryckningsorganisation (enligt egna 
index) 

TS 3 Skapa funktionell uppgradering för utlarmning från 
SOS vid automatlarm till brand i byggnad: 
Tekniken i kombination med SOS måste möjliggöra att 
en uppgradering av ett automatlarm till brand i 
byggnad kan ske snabbt och med fortsatt korrekt 

Egen bakre 

ledning kan 

förbättra 

möjligheterna 
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utlarmning. Annars riskerar i förväg planerade åtgärder 
att hamna på efterhand just då de som bäst behövs. 
Instruktioner för HT och A-planer. 

14. Frustrerad 
rökdykargrupp. 
Lämnades av SL T/RL 
då denne var tvingad 
att genomföra OBBO 

Då rökdykargruppen fått inledande 
order lämnades de ensamma medan 
SL T/RL genomförde fortsatt 
orientering kring hotellet. En 
orientering som var mycket viktig för 
ankommande förstärkningsresurser 
och därmed för insatsen som helhet. 

MO 2 Diskutera RL rollen kopplat till arbetsledarrollen vid 
tex rökdykning. Hur långt ifrån själva 
rökdykarinsatsen kan RL/arbetsledaren vara? (AFS 
2007:7) 
Situationen kan uppstå vid alla typer av händelser där 
en släckbil ensam kommer först till en omfattande 
händelse. Rökdykning enligt AFS 2007:7 gällande hur 
långt ifrån en arbetsledare kan vara själva arbetsstället 
i kombination med rollen RL med uppgift att 
genomföra en OBBO kring ett större objekt tidigt är 
osäker och bör diskuteras. 

 

15. Räddningsledarbytet 
når inte övrig 
personal  

Information till räddningspersonal i 
allmänhet var inte tydlig, även om de 
förutsatte vem som var RL. 

S 1 Viktig information körs med fördel på radio: 
Viktig information på skadeplats bör med fördel 
informeras om på en tydlig skadeplatskanal till 
sektorschefer etc. Dessa har i sin tur i uppgift att 
förmedla viktig information vidare. 

Kanal 79 

respektive 

krossover! 

16. Lägesrapportering-  
vem till vem SL- IL, IL- 
? (SOS, RCB). 
Dokumenteras var?  

Lägesrapporteringens syfte är att de 
kan ge förstärkande styrkor värdefull 
information, samt den bakre ledningen 
underlag för planering. Används det 
så?  

OS 3 Skapa tydliga rutiner för lägesrapportering: 
Förbundet bör utarbeta en gemensam syn på när, hur, 
till vem och i vilket medium lägesrapportering skall ske. 
Radio är att föredra då både systemledning och 
ankommande förstärkningsresurser kan ta del av 
samma rapport. Återkommande lägesrapporteringar 
inbjuder till att RL genomför återkommande 
uppföljningar av arbetet på skadeplats vilket i sin tur 
sätter fokus på uppföljning av det arbete och den 
inriktning som finns på skadeplats. 

OSHBIP 

På telefon eller 

radio? 

17. Frustration första 
befäl. Hade fler 
resurser tidigt gjort 
skillnad?  

Den yttre livräddande insatsen skulle 
kunna ha kommit igång tidigare med 
fler personal förutsatt rätt fordon.  

O 2 Högfordon tidigare på plats hade minskat första 
befäls frusturation: 
Fler resurser kräver ökad ledningskapacitet. Dock kan 
vi notera att tillgång till högfordon tidigare hade 
snabbat på själva den utvändiga livräddningen och 
minskat en del av frustrationen för såväl de som 
väntade på livräddning som första befäl på plats. 
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18. Avsaknad av 
rumsnummer på O-
ritning. 
 

Skapar osäkerhet i att tolka O-ritning 
och samverkan med hotellpersonalen.  

T 2 Aktuella och vedertagna namn och nummer på O-
ritningar viktigt: 
O-ritningars utformning skall bistå RL i att hitta rätt, 
orientera sig och sin personal på anläggningen. Att 
vedertagna namn, rumsnummer finns på ritningen är 
viktigt.  

Rtj 

förebyggande 

och hotellet 

19. Avsaknad av fler än 
två färdiga nyckelkort 
till hotellrum i 
receptionen 

Fördröjer möjligheten att snabbt söka 
av och aktivt evakuera olika hotellrum. 

T 2 Fler färdiga nyckelkort bör finnas tillgängliga på 
anläggningar där detta bedöms viktigt för tex 
utrymning. 
I anläggningar där kort behövs för att ta sig runt på ett 
bra och snabbt sätt. Där livräddning/utrymning kan 
väntas vara viktig kan med fördel x-antal kort finnas att 
tillgå på för räddningstjänsten lämplig plats. 

Rtj 

förebyggande 

och hotellet 

20. Ordningsföljden på 
utrymning av de olika 
hotelldelarna  

Medförde att de mest akuta området 
söktes av sist i insatsen 

O 2 Evakueringen av gäster kunde med fördel påbörjats i 
det mest akuta området och följts av övriga områden 
i hotellet. 
Det är svårt att i ett inledningsskede får helheten och 
omfattningen klar för sig som befäl. Med facit i hand 
kan vi konstatera att en annan prioriteringsordning 
skulle kunnat ha varit mer fördelaktig vid just denna 
insats, även om det i detta fall inte inneburit någon 
förändring i insatsens utgång. 

 

21. Ledningsstödets 
uppgift.  

RL behov. Tex omfallsplanering, 
plottring, dokumentation osv. 
Ledningsstöd tillika greppbar som IL 
för andra larm? 

MO 3 Rutiner för operativt ledningsstöd: 
Det är viktigt att de ledningsstöd som tas i anspråk 
också används på ett effektivt och optimalt sätt. Det 
finns fördelar med att i förväg gjort upp en grund för 
hur och med vad ett ledningsstöd skall arbeta med om 
inte annat sägs av RL 
 
Plottring, dokumentation, omfallsplanering, restvärde 
och mervärde är exempel på uppgifter som kan vara 
aktuella. 
 
Att ledningsstödet samtidigt skall kunna tas i anspråk 
för annat larm är inte att rekommendera. 
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22. Vargön har svårt att 
se skillnad på IL/RL 
och IL/ledningsstöd. 
Båda gula jackor! 

Leder till missuppfattningar och 
osäkerhet. Är egen personal osäker 
bedöms våra samverkansparter ha 
samma problem. 

S 1 Bättre och tydligare utmärkning av räddningsledare 
och ledningsfunktioner (schackrutigt hjälmdok): 
Att tydligt märka ut räddningsledare och 
ledningsfunktioner är ett viktigt led i såväl samverkan 
som säkerhet. Att som komplement till gul rock med 
text på rygg skall röd hjälm med schackrutor alternativt 
hjälmduk med samma mönster med fördel användas 
av RL. 

 

23. Inledningsvis mycket 
fokus på arbete med 
att jaga 
bjälklagsbranden 
underifrån. Varför? 

Den dolda branden skulle eventuellt 
kunna ha lokaliserats och begränsats 
tidigare. Arbetsmiljömässigt är det ett 
elände att riva ner saker över sig! 

O 2 Tidigare angrepp på bjälklagsbranden ovanifrån hade 
varit fördelaktigt: 
Det är svårt att i ett inledningsskede får helheten och 
omfattningen klar för sig som befäl. Med facit i hand 
kan vi konstatera att det vore bra om man tidigare 
angripit bjälklagsbranden även ovanifrån.  

Arbetsmiljö 

23
b 

Alla ute. Alla rum 
kontrollerade och 
klara 

BIS/MMI?  OS 3 Rutiner för lägesrapportering: 
Vid tidpunkten för att alla med säkerhet var ute 
övergick insatsen från livräddning till 
egendomsräddning. Det är viktigt att alla inblandade 
får vetskap om den tydliga förändring i inriktning för 
insatsen som detta innebär. 

 

24. 04.55 Extern luft från 
Lilla Edet finns ej 
med i insatsrapport. 

Brist i korrekt dokumentation TMO 2 Rutiner för dokumentation i insatsrapport: 
Med inrättande av bakre systemledning skapas 
förutsättningar för ett aktivt arbete med 
beredskapshållning, uthållighet och god möjlighet för 
mottagande av lägesrapporter och därmed goda 
förutsättningar till bättre dokumentation efter insats. 

 

25. Hur bra fungerar 
skärsläckaren vid 
bjälklagsbränder? 

Osäkerhet i olika former av alternativa 
släckmetoders kapacitet. 

TO 2 Skärsläckare är effektiv vid dolda bränder: 
Bedömningen är att skärsläckaren rätt använd är 
mycket effektiv vid dolda bränder. Tillsammans med en 
för ändamålet avsedd värmekamera (scanning av 
byggnad) skapas bra förutsättningar att snabbt stoppa 
och begränsa en dold brand. Med inblandning av lite 
skum ökas möjligheterna ännu mer. 

David Nielsen 

Halmstad. 

Insatsutvärderi

ngar kring 

skärsläckare i 

Halmstad 

26. Räddningsledare och 
aktiv på annat 
uppdrag? 

Risk för att någon av insatserna blir 
lidande. 

O 1 Att upprätta en bakre systemledning är viktigt: 
Att ha fokus på två händelser skapar snabbt en risk för 
att någon av dem blir lidande. Förbundet bör fundera 

Val av yttre 

respektive inre 

räddningsledar
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över vilken typ av händelser som en yttre 
räddningsledare faktiskt kan och skall hantera själv.  
 
Det finns idag exempel på inre räddningsledare som i 
den rollen hanterar flera insatser samtidigt. 

skap ger olika 

förutsättningar 

för att hantera 

flera pågående 

händelser själv. 

 

27. Formellt avslut i skrift 
med direktiv saknas i 
dokumentation 

Brist i korrekt dokumentation OS 3 Rutiner för dokumentation i insatsrapport: 
Att formellt avsluta en räddningstjänst är viktigt. Det 
finns lagkrav (LSO) på att detta skall dokumenteras och 
det finns ett stort värde i att klargöra vilka direktiv som 
finns i det fortsatta arbetet för ägaren eller 
nyttjanderättsinnehavaren. 

Blankett med 

avslut och 

direktiv bör 

bifogas 

insatsrapporte

n 

28. Erfarenhetsåterkoppl
ingar internt, lokalt 
inom stationen, 
förbundet osv?  

Upplevelsen av att det varit tyst och 
avsaknaden av aktiv lokal återkoppling 
direkt är inte bra. 

OS 3 Att lära av olyckor lokalt och direkt är viktigt: 
Att lära av olyckor är viktigt. Att delge erfarenheter 
mellan såväl personal, skiftlag som inom brandstation 
och inom ett förbund är lika viktigt. Det finns stora skäl 
att göra detta ganska snart efter en händelse. Detta 
utesluts inte av att extern part har i uppdrag att utreda 
händelsen. 

 

29. Insatsrapport klar 
efter ca 4 veckor. 
Inloggning, vem 
startar, vem kan 
skriva vidare osv  

Brist i korrekt dokumentation O 3 Rutiner för dokumentation i insatsrapport: 
En klar och tydlig rutin för när och hur en insatsrapport 
skall avslutas är viktig. Möjligheterna till god 
dokumentation under själva insatsens genomförande 
skapar bra förutsättningar att utforma rapporten. 
Tekniska hjälpmedel såsom status kan tex länkas direkt 
till insatsrapportens styrkebesked. Fotografi med tid 
och datum är goda hjälpmedel.  

Finns krav 
redan idag 

30. Sakkunnigutlåtande, 
spridningsutlåtande 
vem?  

Osäkerhet i korrekt kompetens för 
utfärdande av sakkunnigutlåtande. 

O 3 Rutiner för sakkunnigutlåtande (spridningsutlåtande) 
Förbundet bör se över vem och vilken kompetens 
de/denne skall ha för att på ett kvalitativt bra sätt 
utforma ett sakkunnigutlåtande. Detta kan utgöra 
grunden för eventuell brottsrubricering varför det är 
extra viktigt att detta blir korrekt. 

Lite utanför 

uppdraget 

31. Bättre stöd för 
dokumentation vid 
insats 

Mycket av uppgifterna till 
dokumentationen ligger i olika 
personers eget minne. 

TOS 2 Stöd för bättre dokumentation i insatsrapport: 
Teknik medger idag möjligheter till bättre 
dokumentation. Mygga, kameror, loggar, status, 
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mobila (rapportsystem), ledningsstöd på plats och 
bakre ledning kan utgöra bra stöd för detta arbete. 

32. Val av alternativ 
körväg pga 
vägarbete. 
Drottninggatan ej 
Östra Långgatan.  

Aktivt beslut som troligen förbättrade 
framkörningstiden en aning. 

MO P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  
 
 
 
 
 
 

33. SL V stöttar upp 
högfordonsförare 
Trollhättan med info 
om vad som hänt då 
denne inte får tag i IL 
under framkörning.  

Aktivt beslut att informera annan 
stations personal då denne inte har all 
information klar för sig 

M P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

34. OBBO, läser in 
skadeplatsfaktorer 

Första befäl SL T genomför en riktigt 
bra OBBO trots den extrema situation 
som denne möts utav. 

M P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

35. Efter första byte av 
RL tar RL/IL ett steg 
bakåt i insatsen 
medan SL T blir 
skadeplatschef med 
mer direkt taktiskt 
arbete  

RL respektive Skplch är enade om 
varandras roller och uppgifter. RL intar 
en mer bakomliggande roll med 
samverkan medan skplch intar en mer 
aktiv roll inom faktisk insatstaktik 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats. 
Inom NÄRF:s organisation har SL heltid kompetens 
minst RLB och tillsyn A. 

 

36. Tydligt 
räddningsledarbyte 
mellan SL T och IL  

Bra och tydligt övertagande av 
RL:skapet SL T och IL emellan. 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

37. Förberedande order 
från SL T till styrka 
från Vänersborg 
rörande utvändig 
livräddning  

Snabbar upp och effektiviserar 
förstärkande enheters uppdrag 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

38. SL V förberedande 
order till egen 
personal. Livräddning 

Snabbar upp och effektiviserar egen 
styrkas uppdrag 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats Svart radio? 
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via fönster. 
Användandet av 
”svart” radio med 
egen personal  

39. Bra information om 
läget på brandplats 
(invändigt arbete 
respektive behov 
utvändigt) av RL till 
SL V  

Bra och tydlig information från RL till 
ankommande styrkeledare från 
Vänersborg. 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

40. SL V tar aktivt 
ansvaret för all 
utvändig livräddning 
inkluderat högfordon 
THN och VBG  

Aktivt arbete för tydligare organisation M P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

41. Omfallsplanering av 
IL. Att kunna 
utrymma 
receptionen snabbt  

Aktivt arbete för de utrymdas säkerhet TM P Skapar goda förutsättningar att hantera en oförutsedd 
händelse 

 

42. Omfördelning av 
personal. Effektivt 
utnyttjande av 
personal 

Effektivt resursutnyttjande TM P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

43. Systematiskt arbete 
och kontroll av 
genomsökta rum. Rtj 
samverkan med 
hotell. 

Aktivt arbete skapade förutsättningar 
att säkerställa att alla hotellgäster var 
ute. 

TS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

44. Alla ute. Alla rum 
kontrollerade och 
klara 

Tydligt och bra mellan RL och Skplch 
då insatsen övergår från livräddning till 
egendomsräddning 

TS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

45. Mervärdesarbete 
genom att bistå 
hotellgäster med 
personal för att 
besöka hotellrum 

Aktivt agerande möjliggör för gäster 
att besöka sina rum under 
kontrollerade former trots branden. 

MS P Skapar ett bra mervärde för alla de drabbade 
hotellgästerna 
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46. Stegutrustning, 
plattform för 
tungräddning 
(alternativ 
användning) till 
platsen  

Aktivt arbete med att finna alternativa 
möjligheter för utrustning avsett för 
annat arbete 

TMO P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

47. Tydligt byte av 
räddningsledare 

Bra och tydligt överlämnande av 
RL:skapet mellan RL/IL och pågående 
RL/IL på morgonen. 

OS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

48. Tydligt avslut av 
räddningstjänst 

Tydligt avslut av räddningstjänst.  OS P Bra  

49. Eftermöte med 
hotellet och dess 
säkerhetschef inom 
koncernen. Vad kan 
vi göra bättre. 
Initiativ från hotellet  

Aktivt arbete från hotellets sida 
rörande framtiden och vilka 
erfarenheter som kan dras i syfte att 
förbättra säkerheten inom koncernen. 

S P Skapar goda förutsättningar för framtida liknande 
händelser inom Scandic koncernen. 
 
Kan skapa bättre förutsättningar för räddningstjänsten 
vid liknande händelser framöver. 

Helhetstänk 

från 

räddningstjänst

ens sida 

 Riskbedömning      
50. Riskbedömning på 

skadeplats  
Var riskbedömning känd på 
skadeplats? Helhet, rökdykning, 
skärsläckare, högfordon, 
uppsamlingsplats i reception etc. 

OS 3 Riskbedömning, kommunicera och dokumentera 
Riskbedömning görs ofta i farten av våra befäl i 
räddningstjänstsverige. Dock finns det anledning att 
tydliggöra vikten av detta moment och att det också 
kommuniceras med alla berörda på skadeplats. 
Slutligen bör det dokumenteras i insatsrapport. Det är 
viktigt att notera att det inte bara skall ske vid 
rökdykning utan vid alla delar av insatsen och 
dessutom för insatsen i sin helhet. 

Arbetsmiljö 

51. Ensamarbete med 
högfordon.  

Ensamarbete med samtidigt ansvar för 
elev vid arbete som är extremt kritiskt 
är viktigt att beakta för framtiden.  

O 3 Att vara två personal vid arbete med högfordon 
är att föredra: 
Att så långt det är möjligt undvika situationer där 
räddningspersonal måste agera helt ensamma 
med ansvar för elev och samtidigt hantera större 
maskin under mycket pressade och stressande 
förhållanden. Kanske på en helt okänd plats och 
med stora risker runt omkring. Beakta bl.a. AFS 

AFS:er 
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2006:6 Användning av lyftanordningar och 
lyftredskap AFS 1982:03 Ensamarbete. 

52. Dokumentation av 
riskbedömning på 
skadeplats 

Genomförda riskbedömningar bör 
dokumenteras i insatsrapport. Helhet, 
rökdykning, skärsläckare, högfordon, 
uppsamlingsplasts i reception etc. 

OS 2 Riskbedömning, kommunicera och dokumentera 
Riskbedömning görs ofta i farten av våra befäl i 
räddningstjänstsverige. Dock finns det anledning att 
tydliggöra vikten av detta moment och att det också 
kommuniceras med alla berörda på skadeplats. 
Slutligen bör det dokumenteras i insatsrapport. Det är 
viktigt att notera att det inte bara skall ske vid 
rökdykning utan vid alla delar av insatsen och 
dessutom för insatsen i sin helhet. 

Arbetsmiljö 

53. Dokumentation av 
riskbedömning på 
skadeplats 

Genomförda riskbedömningar bör 
dokumenteras i insatsrapport. Helhet, 
rökdykning, skärsläckare, högfordon, 
uppsamlingsplasts i reception etc. 

OS 2 Riskbedömning, kommunicera och dokumentera 
Riskbedömning görs ofta i farten av våra befäl i 
räddningstjänstsverige. Dock finns det anledning att 
tydliggöra vikten av detta moment och att det också 
kommuniceras med alla berörda på skadeplats. 
Slutligen bör det dokumenteras i insatsrapport. Det är 
viktigt att notera att det inte bara skall ske vid 
rökdykning utan vid alla delar av insatsen och 
dessutom för insatsen i sin helhet. 

Arbetsmiljö 

54. Riskbedömning Samordning,  kordinering, 
riskbedömning av pågående parallella 
arbeten såsom rökdykning, genomsök 
av hotellrum, släckning av trossbotten. 
 
Samma utrymmen kan ha sökts 
igenom flera gånger 

OS 2 Riskbedömning, kommunicera och dokumentera 
Riskbedömning görs ofta i farten av våra befäl i 
räddningstjänstsverige. Dock finns det anledning att 
tydliggöra vikten av detta moment och att det också 
kommuniceras med alla berörda på skadeplats. 
Slutligen bör det dokumenteras i insatsrapport. Det är 
viktigt att notera att det inte bara skall ske vid 
rökdykning utan vid alla delar av insatsen och 
dessutom för insatsen i sin helhet. 

Arbetsmiljö 

55. Skärsläckarens 
automatik krånglade 
och fick köras 
manuellt från annan 
plats. 

Praktiskt problem vilket också blir en 
tydlig arbetsmiljörisk. Högtrycksspruta 
med manuell körning från annan plats 
sätter stort krav på god 
kommunikation. 

TS 3 Extra vaksamhet krävs vid manuel körning av 
skärsläckare (AFS) 
Samordning av insats då olika moment kan påverka 
annan personal är extra viktigt. Då utrustning 
dessutom krånglar utgör radiosambandet en oerhört 
viktig säkerhetslänk. Riskavstånd framåt, under, i sidled 
osv är viktigt att beakta.  

AFS 
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56. Rd 1 genomför 
information till ny rd 
grupp och fortsätter 
själv som Rdl (SL utb) 

Bra överlämning mellan rökdykargrupp 
1 och avlösande grupp. 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

 Kommunikation      
57. SL missar övergång 

och ligger därmed 
kvar på kanal 79  

Brist i radiokommunikation och rutiner TMO
S 

3 En funktionell sambandplan kan med fördel 
utarbetas: 
Aktiva moment att genomföra just då fokus ligger på 
annat är inte att föredra. Kommunikation och kanaler 
bör vara utformade så att det går att växla upp en 
händelse utan att riskera att tappa kommunikationen 
inledningsvis. Rutiner för hur sambandet kan utformas 
bör tydliggöras. 

 

58. Att läsa av 
centralapparat som 
ser ut som ett 
flipperspel, dessutom 
rött med grå text.  

Brister i utformandet av 
brandförsvarstablån. Svåravläst vid 
viktiga och dessutom stressande 
förhållanden. 

TS 2 Det är viktigt med en tydlig och väl utformad 
brandförsvarstablå, CA för brandlarm: 
Utformning av brandförsvarstablåer bör ske på sådant 
sätt att de är lätta att avläsa såväl i dålig miljö, som 
under stressade former. Tydlighet i såväl textstorlek 
som färg på text och bakgrund utgör här en viktig 
faktor. Tillgång till läsglasögon i ledningsfordon kan 
vara behjälpligt. 

Saknade 

glasögon 

försämrar 

situationen 

 

Hotell och 

brandlarmsinst

allatörer 

59. Möjlighet fanns att 
använda mikrofon vid 
CA för att informera 
hotellgästerna 
(automatmeddeland
et meddelade just att 
mer information 
kommer)  

Osäkerhet rådde om utrymning skulle 
ske eller om man skulle vara kvar på 
rummet. Automatmeddelandet 
informerade om att ny information 
kommer vilket sedan uteblev. 

TMO
S 

2 Hotellet för klargöra hur ett 
kompletteringsmeddelande i utrymningslarmet skulle 
kunna utformas: 
Hotellet bör fundera över hur man tänkt då det 
automatiska meddelandet utformades och där det 
framgår att undersökning pågår och information 
kommer. 
 
Räddningstjänsten har en fin möjlighet att sprida 
information inom anläggning via mikrofon vid CA: 
Räddningstjänsten bör ta till sig möjligheten att 
använda denna utrustning för snabb och tydlig 
information inom anläggningen. 

Hotell och 

räddningstjänst 

60. Larmuppgifter, 
larmtexter otydliga, 

SL V fick aktivt söka information via 
SOS vilket möjliggjorde rätt fordonståg 

OS 3 Kvaliteten på larminformation i personsökare, 
bildskärmar måste ses över. Komplettering bedöms 
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felaktiga?  men föranledde viss tidsspillan. som fördelaktig: 
De senaste årens digitalisering har tydligt förbättrat 
utlarmningstider vilket är mycket bra. Dock bedöms 
det många gånger ha skett på bekostnad av snabb, 
tydlig och viktig information till utryckande befäl. Befäl 
som behöver information för val av fordonståg, 
riskbedömning, färdväg och annat. Idag finns möjlighet 
till positionering på karta vilket mycket väl kan anslås 
på skärmar vid larmkläder. En bakre ledning skulle 
också kunna vara användbar för kompletterande 
information förutsatt att denne har medlyssning på 
112 samtalen och möjlighet att gå ut med information i 
högtalare på brandstationer. 

61. SL T når inte förare 
högfordon T för 
förberedande order 
under dennes 
framkörning.  

Brister i kommunikation i samband 
med högfordonsförstärkning/oklar 
utlarmning Trollhättan. 

TS 2 En funktionell sambandplan kan med fördel 
utarbetas: 
Att förstärkningslarm gick endast som förlarm kan ha 
misslett högfordonsförare inledningsvis varför denna 
troligen avvaktade kompletterande information vid 
larmkläder och därför inte gick att nå via fordonsradio. 
Tydligt och i förväg rätt inställda kommunikationsvägar 
skapar större möjligheter att de facto nå varandra då 
det är viktigt. Kvarvarande personal såsom IL och 
förare högfordon bör kommunicera innan avfärd. 

 

61
b 

Telefonsamband Hörs ej av andra än de som pratar OS 2 En funktionell sambandplan kan med fördel 
utarbetas: 
Det finns ett stort värde i att inledande information vid 
en händelse sker på en öppen radiokanal. På så sätt 
skapas goda förutsättningar att vid vindruterapport, 
lägesrapport etc för såväl systemledande funktion som 
ankommande förstärkningsresurser att ta del av viktig 
information. 

 

61
c 

Beställning av 
resurser 

Via räddningsledaren? Skplch- RCB OS 2 RL bör klargöra vem som utför resursbeställningar till 
skadeplats: 
Det är viktigt att klargöra vem som genomför 
resursbeställningar ute från skadeplats. I annat fall 
riskeras missförstånd och kanske också 
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dubbelbeställningar som tar onödigt mycket personal i 
anspråk och påverkar systemet negativt. 

61
d 

Användande av kanal 
79 

Aktiv val att ligga kvar då inget annat 
hotade denna kanal. 

OS 3 En funktionell sambandplan kan med fördel 
utarbetas: 
Om annat larm inkommer för en annan styrka och de 
också ligger på kanal 79 finns stor risk att 
kommunikationen på första skadeplats blir lidande. 
Rutiner för hur sambandet kan utformas bör 
tydliggöras. 

 

62. Aktiv kontroll med 
SOS för val av 
fordonståg 

SL V genomför aktiv kontroll med SOS 
vilket var helt avgörande för val av 
fordonståg och därmed också bra 
möjlighet för livräddning med 
högfordon. 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

63. Bra samverkan med 
sjukvård och polis. 
Garderoben, trappan 
samt inne vid 
receptionen  

Bra och för de inblandade tydlig plats 
för samverkan. 

MS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats 
 
 
 

 

64. Fin reklam i tv-
programmet Skavlan 
dagen efter 

God reklam för räddningstjänsten och 
dess personal. 

S P Bra  
 
 
 

 Allmänt      
65. Bra ingripande av 

hotellgäst som 
släcker brand och 
meddelar reception 

Bra och korrekt agerande från 
hotellgäst. Huruvida samtalet 
missledde receptionen då ytterligare 
brand fanns är okänt. 

MS P Bra  

66. Polis tidigt på plats Bra S P Bra  

67. Många av 
hotellgästerna har 
utrymt redan då 
räddningstjänsten 
anländer 

Huvuddelen av hotellgästerna hade 
utrymt tidigt i händelsekedjan. 

MOS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

68. Bra insats av första Får ner huvudbranden under första TM P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  
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rökdykargrupp rökdykarinsats. 
69. Högfordonsförare 

tidigare övat på detta 
objekt samt är 
instruktör på just 
högfordon  

Kan objektet och är duktig 
högfordonsförare vilket påverkar hur 
snabbt och säkert gästerna kan tas 
omhand via fönster. 

TMO
S 

P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

70. Hotellet mycket 
aktivt arbete med 
uppföljning av 
utrymda hotellrum 
samt arbete med  
transport och 
alternativboende för 
gäster 

Hotellet var själva på framkant genom 
hela insatsen. Syns att de har 
erfarenhet och vet vad de gör. Om 
tidigare bränder i koncernen påverkat 
positivt är okänt, men syns kunna vara 
en av orsakerna till att det fungerade 
bra med hotellets egen personal. 

OS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

71. Hotellet ordnar med 
mat och dryck till rtj-
personalen 

Hotellet var själva på framkant genom 
hela insatsen. Syns att de har 
erfarenhet och vet vad de gör. 

OS P Skapar goda förutsättningar för fortsatt effektiv insats  

 
Typ av påverkan  T = Taktik/teknik  M = Mänskligt  O = Organisatoriskt/ledning S = Samverkan/samspel/info utbyte  
Bedömning   P = Positiv erfarenhet 1 = Erfarenhet övrigt 2 = önskvärd  3 = Prioriterad 

     
 
 
 Totalt Systemledning Operativ ledning Riskbedömning Kommunikation Allmänt 
0. Positiv erfarenhet 32 3 18 1 3 7 
1. Allmän erfarenhet 3  3    
2. Önskvärda 22 5 9 3 5  
0. Prioriterade 18 3 9 3 3  
  11 39 7 11 7 
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