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Uppdragsgivare: Ale-Kungälvs Räddningstjänst, Hans Trengereid. 
Undersökningen utförd: December 2011 
Undersökningen utförd av: Fredrik Johansson 
ID olycksutredning: 201100090 
Bilagor: 
 
Upplysningar om olyckan. 
 
Larm till SOS: 23.47.10. 
Stort Larm Nol: 23.48.17, enheterna 751, 754 och 755, styrka 1+9. 
Litet Larm Surte: 23.48.17, enheterna 761 och 764, styrka 1+4. 
RCB Kungälv-Ale: 23.48.17, styrka 1. 
Kvittens från första enhet: 23.51.34. 
Första räddningtjänstenhet framme: 00.03.57. 
Adress: . 
Olyckstyp: Brand i villa. 
Inblandade personer: Ägaren. 
Olycksorsak: Branden kan ha börjat i köket, eventuellt vid spisen. 
Insatsrapport: 201100090. 
SOS ärende nummer: 192861950. 
Syfte & mål: Utreda olycksorsak, insatsens genomförande och erfarenheter.  
Metod: Intervjuer och genomgång av dokumentation.  
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Händelseförlopp. 
 
Omfattning vid ankomst: 
Vid framkomst var villan helt övertänd. Ägaren stod på utsidan. 
Branden hotade grannhuset, samt större granhäck mellan byggnaderna. 
 
 
Räddningstjänstens åtgärder: 
Målet med insatsen var att skydda intilliggande bostadshus samt att försöka dämpa ner 
brandens intensitet. Endast utvändig släckning. 
Efterbevakning fram till morgonen. 
 
 
Olycksförlopp: 
Ägaren vaknar av brandvarnare och tar sig ut. Som ägaren uppfattar det brinner det då i 
köksregionen. Han inandas rök och ådrar sig brännskador på händerna i samband med att han 
tar sig ut. Larm om branden slås från grannhuset. 
Under framkörningen är det något oklart om någon finns kvar i huset men då ambulans 
anländer kan det snabbt konstateras att ägaren kommit ut. 
Branden har då spridit sig till hela byggnaden och värmestrålningen är kraftig. 
Spridningsrisk förelåg då dels till en större granhäck mellan husen, och dels mot grannhuset. 
Räddningstjänsten skyddar mot spridning genom att vattenbegjuta granhäcken och det hotade 
bostadshuset, samt dämpar ner brandens omfattning genom yttre släckning. 
När branden dämpats ner övergår man till att skumbelägga återstoden av byggnaden. 
2 man i 754 stannade sedan kvar för efterbevakning från ca 03.10 till ca 05.00. 
Räddningstjänsten fick vid 09.30-tiden åter larm till adressen då det åter antänt i resterna. 
Detta åtgärdades genom att 2 man åkte till platsen i 754 för att släcka ner. 
 
 
Skadeomfattning:  
Totalskada på startbyggnaden. Nedbrunnen. 
 
 
Undersökning. 
 
Byggnadsbeskrivning:  
1-plans mindre bostadshus, ca 80 kvm. 
 
Olycksorsak:  
Orsakerna är okända. Branden verkar ha startat i köket vid spisen enligt ägaren. 
Polisen har lagt ner utredningen. 
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Sammanfattning – Erfarenheter - Åtgärdsförslag. 
 

 Det var vid utlarmningen oklart om någon var kvar inne i byggnaden 
men innan Räddningstjänsten kom till platsen kunde det konstateras 
att så inte var fallet. 
 

 Målet med insatsen uppfylldes. Utifrån brandens omfattning vid 
ankomst måste insatsens inriktning anses som riktig. 
 

 Att använda skumbeläggning var mycket effektivt. 
 

 Då larmet om återantändning inkom var det bra att dimensionera 
ner insatsen och enbart åka med 754 för att säkerställa övrig 
beredskap och att hålla nere kostnaderna. 

 
 Då byggnader rasat i samband med brand får vi nog tyvärr räkna 

med återbesök. Det kan vara näst intill omöjligt att gå in i resterna 
för släckning. Eventuellt kan man bestämma att man åker tillbaka 
för en sista eftersläckning, alternativt så kan man ha personal kvar 
på platsen under längre tid på försäkringsbolagets bekostnad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




