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1 Inledning                                                                     

1.1 Bakgrund 

Den 20 januari 2011 genomfördes en insats på Östra Fridhemsgatan 4a-b, Helsingborg med 
anledning av brand i ett barnvagnförråd i markplanet. 
 
Enligt 10§ 3 kap Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen se till att olyckor 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts. 

1.2 Syfte 

Syfte med denna utredning är att utvärdera genomförd insats och föra tillbaka erfarenheter till 
alla i organisationen. Syftet är inte att diskutera huruvida någon eller några har gjort något fel, 
utan att identifiera eventuella organisatoriska brister inom vår organisation eller i vårt 
samarbete med andra organisationer. 

1.3 Metod 

Faktainsamling har skett genom intervjuer med Insatsledare, Styrkeledare och 
Restvärdesledare. Information har även hämtats från insatsrapporten och SOS Alarms 
ärendekopia och fotodokumentation av brandplatsen. Platsen för branden besöktes den 21 och 
25  januari 2011. Utredningen har utförts av Gert Linderos och granskats av en analysgrupp 
bestående av Lars-Göran Bengtsson brandingenjör samt Ola Morin kompetensutvecklare. 

1.4 Avgränsningar 

Denna utredning begränsas till den tidpunkt då branden startade till dess att räddningstjänst 
avslutades. Återkoppling till egen verksamhet och återkoppling till drabbade 
personer/verksamhet har dock tagits med för att få en helhetssyn på räddningsinsatsen. 

2 Insats 

Larmcentralens ärendenummer: 20 - 2069258 - 2 
Start: 16:48:58 
Avslut: 19:02:18 
Händelsetyp och ledningsnivå: Nivå 2, Källarbrand, Brand i byggnad 
Adress: Östra Fridhemsgatan 4b 
 
Utlarmade styrkor och fordon: 264-1210, 264-1010, 264-1030, 264-1080, SBM. 
 
Förstärkande och avlösande enheter:  264-1110, 264-1130 samt 264-1180. 
 
SBM förstärker insatsen med Station Berga och VBI efter att ha läst i Zenith att branden var 
kraftig. 
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2.1 Omfattning vid ankomst 

När 264-1210 kommer fram lokaliseras branden till ett barnvagnsförråd med hjälp av 
värmekamera. Förrådet ligger i markplanet mellan trapphusen 4a och 4b och det brinner 
kraftigt i förrådet. Dörrarna till förrådet mot trapphuset i 4b står uppställda och trapphuset 4b 
fylls snabbt med varm och svart rök, Se bild 1 och 2. 

 

              
Bild 1, förrådet                                                  Bild 2, dörren ut mot trapphuset 

2.2 Räddningstjänstens åtgärder 

Första anlända enhet är 264-1210 som går in i trappa 4a och lokaliserar branden i ett förråd 
för barnvagnar. Branden släcktes och därefter skapade 264-1210 en rökfri miljö i trapphus 4a 
genom att aktivera brandgasventilationen i trapphuset och öppna en altandörr på översta 
planet. Dörren är vägen ut på en takaltan. Se bild 3 och 4 

 

        
Bild 3, dörren till förrådet                 Bild 4, aktivering av brandgasventilation i trapphus 4b 

 

Nästa ankommande enhet 264-1010 får i uppgift att söka av och ventilera trapphuset 4b. En 
dam med hjärtbesvär  behöver hjälp. 264-1010´s rökdykare hjälper 
till att ta ner damen med hjälp av Revitox i det rökfyllda trapphuset och damen överlämnas till 
ambulans. Aktiveringen av brandgasventilationen i trapphus 4b försenas av att luckan för 
aktiveringen sitter en halvtrappa ner i källaren bakom en låst gallergrind. Efter aktivering av 
brandgasventilationen startas en mekanisk fläkt för att påskynda ventilationen av trapphuset. 
Restvärdesledare kallas till platsen och fastighetsägare kontaktas. 
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2.3 Skadeomfattning 

Totalt utbränt förråd med rök- och brandskador skador på omkringliggande dörrar och 
inredning. Omfattande brand- och rökskador på trapphus 4b,  Se bild 5 och 6. 

 

   
Bild 5, förrådet    Bild 6, dörr och dörrkarm till förrådet 

 

3 Utvärdering av insatsen 

3.1 TGI  

Släck branden och ventilera trapphusen för att skapa en säker utrymningsväg för boende i 
huset. 

3.2 Insatsorganisation på skadeplats 

När insatsledaren kommer till platsen tar han över som RL. Släckenhet 264-1210 släcker 
branden och ventilerar trapphus 4a (sektor A). 264-1010 och 264-1030 söker av och ventilerar 
trapphus 4b (sektor B). 264-1110 och 264-1130 avvaktar först på Planteringsvägen som i ett 
senare skede övergång till att hålla beredskap på Station Gåsebäck. 

3.3 Metodval 

Rökdykning i normal riskmiljö med invändig brandsläckning. Brandgasventilation av 
trapphuset med befintlig utrustning kompletterad med en mekanisk fläkt från brandförsvaret. 

3.4 Fordonsplacering 

Första enheten som är på plats är 264-1210 och släckbilen placeras framför trapphusen till 
fastigheten. Det kan begränsa möjligheterna för ett höjdfordon att hitta en plats för insats på 
höjden. Andra fordon som deltog i insatsen är inte placerade i direkt anknytning till 
fastigheten, Se bild 7. 

 

  
                                            Bild 7, fordonsplacering 
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3.5 Kommunikation 

All kommunikation gick över Rakel talgrupp RAPS 41, ingen annan talgrupp tilldelades 
insatsen.  

3.6 Samverkan med andra organisationer 

Samverkan med andra organisationer som polis, ambulans, restvärdesledare och 
fastighetsägare fungerade bra. 

3.7 Samverkan med drabbad verksamhet 

Samverkan med den verksamhet som drabbades fungerade bra. Helsingborgshem som äger 
fastigheten kom till platsen för att tillsammans med restvärdesledare göra en bedömning av 
vad som behöver åtgärdas i inledningsskedet.  

3.8 Återkoppling till egen verksamhet 

Alla 3 stationer var inblandade i insatsen och har haft återkoppling/teknisk genomgång av 
insatsen. Alla inblandade har haft möjlighet att delge sin funderingar och frågeställning till 
insatsledaren. 

3.9 Återkoppling till drabbade utanför egen verksamhet 

Undertecknad har haft  återkoppling med fastighetsägare (Helsingborgshem) där vi bl.a. hade 
en dialog om vikten av att ha en fungerande brandgasventilation i trapphusen. I direkt 
samband med branden har ambulanspersonalen kontaktat boende i trapphus 4a för att 
informera om händelsen och att försäkra sig om att alla mådde bra. Brandpersonalen 
kontaktade boende i trapphus 4b för att berätta om branden samt försäkra sig om alla de 
boende mådde bra. Insatsledaren och fastighetsägaren genomförde 6 dagar senare en 
återkoppling för berörda hyrestagare i området.  Vid återkopplingen till berörda boende i 
fastigheten deltog insatsledare, fastighetsägare och Station Gåsebäcks operativa personal. 
 

4 Övriga frågor och diskussionsunderlag 

 Vilka möjligheter har vi att informera personer i lägenheter där trapphusen är rökfylla? 
 

 Hur duktiga är vi på att använda befintliga möjligheter att brandgasventilera rökfyllda 
trapphus? 
 

 Kan vi vara säkra på att befintlig brandgasventilation av trapphus fungerar? Om inte 
vad har vi för alternativa metoder? 
 

 Är det en bra idé att det utanpå fastigheten finns en skylt som talar om att det finns 
”röklucka” eller stigarledning att använda vid brand? 
 

 Finns det dokumenterat vilka fastigheter som är utrustade med ”röklucka” och/eller 

stigarledning? 
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 Om fordonsplacering. I de allra flesta fall gör man rätt som placerar släckbilen nära 
trapphuset. I huvuddelen av insatserna är det rökdykargruppen som löser uppdraget. 
Det man vinner är tid och enkelhet för angreppet. Att ”tolka händelsen” kan vara av 

betydelse för att göra insatsen så effektiv som möjligt. Det kan ibland kännas som om 
vi fokuserar allför mycket på fordonsplaceringen till förmån för placering av annat 
fordon. Vi måste kanske våga leka med tanken att placera ett eventuellt högfordon 
strax bakom eller så nära det går att komma släckfordonet. Blir det stor påverkan på 
åtkomlighet med våra nya högfordon? (diskussionsunderlag från Ola Morin och Gert 
Linderos)  
 

5 Slutsatser 

Att ta som en bra erfarenhet: 
 Vikten av att tolka händelser och aktivera alla tillgängliga resurser i ett tidigt skede. 

Frågan är då när det framgår och hur vi ska tolka signalerna. 
 Vikten av att skapa en säker miljö i utrymningsvägarna (trapphusen). 
 Vikten av att ha en bra återkoppling till egen verksamhet. 
 Vikten av att ha en återkoppling till drabbade verksamheter och personer. 

 
Att utveckla i framtiden: 

 Riskbedömningen vid rökdykning (sökning i trapphus). Är det rökdykning eller inte? 
 Då sekundär styrka kommer fram så är dessa inte klädda för rökdykning utan detta tar 

tid! I detta fallet var det bråttom att få in rökdykare till trapphus 4b så att ingen boende 
försöker ta sig ner i trapphuset. Går det att hitta möjligheter för att ”snabba upp” 

förstärkande styrkors möjligheter till en snabb och säker rökdykning?  
 Hur kommunicerar vi ut informationen att lägenhetsinnehavarna ska stanna kvar i 

lägenheten vid ett rökfyllt trapphus? 
 Händelsen beskrivs som mycket kritisk i skedet då trapphuset 4b var helt fyllt med 

tjock, svart rök. Fanns tillräckliga resurser på plats? Var ledningsnivån rätt? 




