
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 

Box 5204  Åvägen 2   031-335 26 00  Hemsida: www.rsgbg.se 

402 24 Göteborg        E-post: raddningstjansten@rsgbg.se 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Olycksutredning 
Brand i studentboende 
Doktor Wigardhs Gata 
Göteborg 
den 4 februari 2012 
 
 
Årssekvensnummer 2012000709 
 
Göteborg 
2012-05-16 
 
 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr: 222000-0752 

Box 5204  Åvägen 2   031-335 26 00  Hemsida: www.rsgbg.se 

402 24 Göteborg        E-post: raddningstjansten@rsgbg.se 

 
Olycksutredning 
Brand i flerbostadshus 
Doktor Wigardhs Gata 
Göteborg 
den 4 februari 2012 
 
 
Årssekvensnummer:  2012000709 
 
Uppdragsgivare:  Andreas Johansson, enhetschef, Team Öst 
 Charlotte Hagstrand, processägare Insats&Beredskap 
 Thomas Tell, processägare Teknik&Materiel 
 Per Jarring, processägare Olycksutredning&Analys 
 
Utredningen utförd av:  Jan Bergström, olycksutredare 
 Henrik Rosenqvist, brandingenjör 
 Tove Nyth, olycksutredare 
 
Bilagor:  Bilaga 1: Systemiskt möte – mötesstruktur  
 Bilaga 2: Minnesanteckningar Systemiskt möte 20120327 
 Bilaga 3: Boverket informerar 2003:6 
 Bilaga 4: Boverket informerar 2008:4 
 Bilaga 5: Förslag till åtgärder 
 

Sammanfattning 
Lördagen den 4 februari cirka klockan 13.40 larmades RSG till en lägenhetsbrand på 
Doktor Wigardhs Gata. Branden startade på översta våningen och fick spridning via tak-
foten till fastighetens vindsutrymme redan innan räddningstjänstens framkomst. En person 
omkom vid branden och hittades i brandlägenheten. Brandorsaken har inte kunnat fast-
ställas. Ett antal brandorsaker kan dock uteslutas, till exempel torrkokning (glömd spis), 
strykjärn samt eluttag. Enligt resultatet från SKL’s undersökning kan inte heller förekomst 
av brännbar vätska påvisas.  
 Utredningen har inte funnit några tecken på att byggnadens uppförande skulle avvika 
mot de byggregler som förelåg vid dess utförande, trots att en person omkom i själva 
brandlägenheten och egendomsskadorna blev stora. Det är svårt att skapa ett fullständigt 
skydd mot personskador i själva startbrandcellen enbart genom byggnadstekniska åtgärder. 
Dessutom ger samhällets krav inte per automatik ett gott egendomsskydd, kravnivån i 
byggreglerna och dess lagstiftningar är en lägsta nivå som samhället föreskriver. 
Kommande byggreglers krav på en tät takfot bör utgöra en klar minskad risk för spridning 
till vind.  
 Räddningsinsatsen, som pågick i nästan 45 timmar, blev komplicerad bland annat på 
grund av problematiskt släckningsarbete på taket, det kalla klimatet och svårigheter att få 
tag på externa resurser. Den långdragna räddningsinsatsen satte även fokus på vikten av 
framförhållning vid planering av avlösningar (särskilt vid kallt klimat) samt att avlösning 
mellan olika enheter på skadeplats tar onödigt lång tid.  
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Förkortningar 
CC CoordCom (SOS operativsystem) 
HE Höjdenhet 
IC Insatschef 
IL30 Insatsledare (30 minuter beredskap) 
IL 403 Insatsledare (Mölndal) 
IL 404 Insatsledare (Lundby) 
I&B Processen Insats&Beredskap (RSG) 
LC Ledningscentral 
Lolop Larm- och ledningsoperatör  
LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Ou&A Processen Olycksutredning&Analys (RSG) 
RE Räddningsenhet 
RL Räddningsledare 
RSG Räddningstjänsten Storgöteborg 
RVR Restvärdesräddning 
SE Stabsenhet 
SC Stabschef 
SKL Statens kriminaltekniska laboratorium 
StL Styrkeledare 
SÄRF Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
T&M Processen Teknik&Materiel (RSG) 
UVA Utvecklingsavdelningen 
VE Vattenenhet 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lördagen den 4 februari kl 13.40 larmades RSG till en lägenhetsbrand på Doktor Wigardhs 
Gata. Branden startade på översta våningen och fick spridning via takfoten till fastighetens 
vindsutrymme. En person omkom vid branden och hittades i brandlägenheten. 

1.2 Syfte 
Syftet är att kunna inhämta viktiga erfarenheter från händelseförloppet vid branden samt 
insatsens genomförande. Detta ska sedan kunna användas till bl a förbyggande verksam-
hetens utbildnings- och informationsarbete samt vidareutveckling av vår operativa 
verksamhet. 

1.3 Avgränsningar 
Orsaken till branden kommer att hämtas från Polisens tekniska undersökning. Spridningen 
via takfoten till vindsutrymmet är ett känt händelseförlopp sedan tidigare fastighetsbränder 
(Bilaga 3). Därför beskrivs dessa två områden endast i inledningen av olycksutredningen. 
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1.4 Frågeställningar 

 Genom intervjuer och studier skapa kunskap om: 
o Hur var byggnaden projekterad och uppförd? 
o Funktion hos brandtekniskt skyddssystem? Påverkan på händelseutvecklingen? 

 
 Genom jämförande studie bedöma:  

o Hur hade branden och insatsens förutsättningar påverkats om byggnaden hade 
uppförts i enlighet med BBR 19, främst med avseende på brandspridning till 
vindsutrymme samt vindsektioneringars påverkan av händelseförlopp? 

 
 Operativa frågeställningar: 

o På vilket sätt påverkade vinterklimatet insatsens genomförande? 
o Avlösning mellan olika enheter på skadeplats tar för lång tid. Varför? Hur kan 

vi minska tiden? 

1.5 Redovisningsplan 
Utredningen skall resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna senast den 1 maj 
2012, samt redovisas till ledningsgrupp UVA och ledningsgrupp Team Öst. Utredningen 
skall också skickas till MSB, Boverket, fastighetsägare samt registreras i sökverktyget 
Erfaros (internt RSG). 
 

2 Metod och material 
Arbetet med utredningen har delats in i tre delar utefter frågeställningar och ansvariga 
utredare, enligt följande: 
 
1) Beskrivning av händelseförloppet och räddningsinsatsens genomförande (Jan 

Bergström, olycksutredare) 
2) Förebyggande frågeställningar (Henrik Rosenqvist, brandingenjör) 
3) Operativa frågeställningar (Räddningstjänsten Syd, genom så kallat Systemiskt möte) 
 
Varje utredare har arbetat självständigt med sina respektive frågeställningar och 
dokumenterat resultat och analys skriftligt. Avstämningar har skett regelbundet under 
arbetets gång. Huvudansvarig för utredningen (Tove Nyth, olycksutredare) har 
sammanställt de olika delarna i denna rapport. 

2.1 Datainsamling och genomförande 

2.1.1 Beskrivning av händelseförloppet och räddningsinsatsens genomförande 

Faktainsamling påbörjades omgående med artiklar från tidningar och platsbesök i samband 
med att insatsen avslutades. Brandplatsbesök gjordes också tillsammans med polisens 
utredare. Insatsrapport samt CC-protokoll har använts. Intervjuer har genomförts med en 
Rd från Gårda, SC och LC-personal, IL 403 och IC (tillika RL) som sen har dokumen-
terats. Dessa dokument har respektive intervjuperson fått läsa igenom och godkänna. Detta 
material tillsammans med insatsrapporten har legat till grund för att beskriva 
händelseförloppet och räddningsinsatsens genomförande.  
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2.1.2 Förebyggande frågeställningar 

För att besvara de aktuella frågeställningarna har det primärt varit en fråga om att samla in 
information från byggprocessen från 2003 och 2004. Till stora delar har handlingar 
hämtats från Göteborgs stads bygglovsarkiv. Ritningsmateriel kan hämtas direkt från det 
digitala arkivet medan beskrivningar, inklusive brandskyddsdokumentation, går att få ut 
via direktkontakt.  
 
För att bekräfta och få lite mer information kring hur byggnaden faktiskt såg ut har det 
även utförts enklare intervjuer med två IC och två IL (som deltagit i räddningsinsatsen). 
Externa diskussioner har förts med bland annat fastighetsägaren, restvärdesledaren och 
brandprojektören, som var anlitad konsult åt byggföretaget som uppförde byggnaden.  
 
För att utvärdera funktionen hos byggnadens brandskydd så genomfördes även ett 
platsbesök 2012-04-04. 
 
För att besvara frågeställningen kring hur kommande regelverk hade påverkat byggnadens 
utseende så genomfördes en enklare litteraturstudie och en rad egna bedömningar och 
diskussioner.  

2.1.3 Operativa frågeställningar 

Utredningsarbetet med de operativa frågeställningarna har genomförts av utredare från 
Räddningstjänsten Syd, enligt modellen Systemiskt möte (Bilaga 1).  
 
Vid ett systemiskt möte utgår man från en berättelse som beskriver en persons upplevelser 
av händelsen. Utifrån berättelsen skall händelsen utforskas av aktörer (personer som verkar 
i systemet/den operativa organisationen). Dessa ska tillsammans försöka se mönster i 
agerandet, titta på vilka val som gjordes eller inte gjordes och försöka se alternativa 
handlingar. Därefter är det systemsättarnas (ledningens/processägarnas) tur att reflektera 
över samtalen som förts och mötet avslutas med efterreflektioner från samtliga deltagare. 
Mötet ska ge ett ökat samförstånd kring händelsen och systemet vi jobbar i. 
 
Det viktiga i systemiskt möte är att inte värdera det agerande som presenteras utan att se 
möjligheter till utveckling och förbättring. Systemiskt möte syftar till att skapa ett lärande 
utifrån en persons upplevelser och berättelse. 
 
Vid mötet, som genomfördes den 27 mars 2012, deltog:  

 två StL, en IL och en Bm som deltagit i räddningsinsatsen.  
 en StL, en Bm och en IL/IC som ej deltagit i räddningsinsatsen. 
 processägare I&B, T&M och Ou&A 
 två samtalsledare från Räddningstjänsten Syd 

 
Rapport med minnesanteckningar från mötet bifogas utredningen (Bilaga 2). Minnes-
anteckningarna, tillsammans med de intervjuer som genomförts, ligger till grund för den 
diskussion som förs i kapitel 5.2 Operativa frågeställningar. 
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3 Resultat av undersökningen 

3.1 Hur var byggnaden projekterad och uppförd? 
Byggnadsbeskrivningen baseras först på en översiktlig beskrivning och därefter beskrivs 
byggnadens brandtekniska utförande genom att svara på ett antal delfrågor. 
 
Då aktuell brand spred sig vidare till vinden så läggs fokus på krav kopplat till just vindar 
och problematik med bränder i dessa utrymmen. 
 
För att tydliggöra vad som avses med vind så används TNC:s definition1: 

 
Utrymme i byggnad begränsat mot det fria 
huvudsakligen av yttertak och begränsat nedåt 
av det översta bjälklaget.

 
Denna definition är även den som används i byggreglerna. 
 

3.1.1 Övergripande byggnadsbeskrivning 

Byggnaden utgörs av en femplansbyggnad där en mindre del av byggnaden är belägen i 
souterräng. Vinden är en krypvind med innehållande installationer såsom ventilation. Den 
är placerad fritt på tomt och utförd i huvudsak av huskroppar placerade i en triangel-
liknande form där de bildar en ljusgård i byggnadens mitt. (Bild 1 och 2) 

 
 

 
 Bild 1. Översiktsbild på byggnaden. Källa: MapInfo 2012-03-19 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95), Terminologicentrum (TNC)  
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 Bild 2. Gatuvy korsningen Dr Allards Gata – Dr Wigardhs Gata. 
 Brandlägenheten markerad med en pil. Källa: www.eniro.se 
 
 

Byggnaden är i huvudsak uppförd i prefabricerad betong och med komplement av stål och 
limträ. Vindsbjälklaget ovan lägenheter är av prefabricerad betong med ett uppstolpat 
yttertak ovan, delar över loftgångar är uppbyggt av gips. Yttertaket är uppbyggt av råspont, 
isolering och med täckning utav plåt2 (Bild 3).  
 
I huvudsak utgörs verksamheten i byggnaden av bostäder för studenter men det finns också 
en gruppbostad i bottenplan. Ljusgården är i huvudsak glest möblerad, men inom plan 2 
och 3 finns tvättstugor och ett antal gemensamhetsutrymmen. (Bild 4-6)  

 
 

 
 Bild 3. Sektion A-A, konstruktionsritning 
 

                                                 
2 Relationshandling K33-02-101 med datering 2004-10-18, upprättad av PIAB. 



Olycksutredning, Doktor Wigardhs Gata  Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

9 

          
Bild 4. Planritning plan 1. Bild 5. Planritning plan 2. Snarlikt plan 3. 
Källa: A 303:110 med datering 2003-12-04, Källa: A 303:120 med datering 2003-12-04, 
upprättad av Arkitektbyrån AB upprättad av Arkitektbyrån AB  
 
 

 
 Bild 6. Planritning plan 5. Snarlikt plan 4. 
 Brandlägenheten markeras i figur. 
 Källa: A 303:150 med datering 2003-12-04, 
 upprättad av Arkitektbyrån AB 
 
 

3.1.2 Vilka regler var styrande för byggnadens utformning? 

Bygglov söktes 2003-05-13, vilket medför att byggnaden skulle följa Boverkets byggregler 
(SFS 1993:57 med ändringar till och med BFS 2002:19), BBR 10. Detta framgår även av 
brandskyddsdokumentation3. 
 
Utöver samhällets krav, så har man som en egen ambition vidarekopplat det automatiska 
brandlarmet till räddningstjänst, utöver det har man inte redovisat något utökat 
egendomsskydd3.  

                                                 
3 Brandskyddsdokumentation (relationshandling), Revidering A, med datering 2004-10-21, upprättad av 
Brandskyddskonsulterna AB 
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3.1.3 Vilka principer låg bakom byggnadens projekterade brandskydd? 

Byggnaden projekterades i huvudsak utifrån förenklad dimensionering, det vill säga 
uppfyllande av föreskrifterna enligt allmänna råd. Man åberopade dock alternativ 
utformning enligt BBR 5:11 vad avser möblering i ljusgården. Ljusgården betraktas som 
en utrymningsväg och således skall, i grundläget, inget brännbart material förvaras i denna. 
I aktuell byggnation tilläts viss möblering med brännbart materiel och istället utförde man 
dessa utrymmen med automatisk vattensprinkleranläggning i form av boendesprinkler. 
 
I övrigt kan byggnadens principiella brandskydd vid uppförande beskrivas enligt nedan3, 
uppgifter om att några omfattande ändringar har gjorts sen dess finns inte: 
 
Utrymningsstrategi 
Gruppbostäder: Via dörr direkt till det fria alternativt utrymning via ljusgård 
Ljusgård: I huvudsak via två trapphus samt komplement via interntrappa 

mellan plan 1, 2 och 3. 
Lägenheter: I huvudsak via ljusgård (utrymningsväg) alternativt via 

räddningstjänstens stegmaterial. Lägenheter på plan 4 och 5 
som vetter mot sydöst utrymmer dock enbart mot ljusgård. 
Som komplement har man då automatiskt aktiverat 
utrymningslarm i dessa lägenheter, larmet aktiveras via 
rökdetektorer placerade i ljusgården.  

 
 

Brandcellsindelning (övergripande) 
Respektive lägenhet Ljusgården 
Gemensamhetsutrymmen Trapphus 
Tvättstugor Teknikrum 
Vind (helhet utan sektionering) Förrådsutrymmen 
etc.  
 
Brandcellsgränser utfördes i huvudsak i lägst brandteknisk klass EI 60 och med 
lägenhetsdörrar i lägst brandteknisk klass EI2 30. Lägenhetsdörrar försågs med 
dörrstängare. 
 
Schakt utfördes generellt, enligt brandskyddsbeskrivningen, med schaktväggar i 
brandteknisk klass EI 30 och med igengjutning i respektive våningsplan i brandteknisk 
klass EI 60. 
 
Lägenheternas ventilationssystem utgjordes i huvudsak av ett mekaniskt frånluftsystem 
med tilluft via fasadventiler i respektive lägenhet. Aggregat är placerade i aggregatrum på 
plan 1 och samlingskanaler belägen på vind/tak. Ventilationssystemet utfördes med 
ambition att vid brand som lägst förhindra brand- och brandgasspridning till lägenheter. 
Vald metod för skydd mot brandgasspridning var via fläktar i drift kompletterat med 
brand-/brandgasspjäll. Ingen separat beräkning för att verifiera utförandet att 
funktionskravet uppfylls utan man har åberopat resultat från tidigare 
motsvarande/jämförbart fall. 
 
Bärförmåga vid brand 
Horisontellt bärverk utfördes i lägst brandteknisk klass R 60 medan det vertikala utfördes i 
lägst brandteknisk klass R 90.  
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Loftgångar samt trapphus utfördes i lägst brandteknisk klass R 30. 
 
Övriga brandtekniska installationer 
Respektive lägenhet försågs med brandvarnare. 
 
Ljusgården utfördes med brandgasventilation i form av öppningsbara vädringsluckor 
omfattande cirka 30 m2 frånluft och 20 m2 tilluft. Omfattning har dimensionerats via 
handberäkning. Öppningsfunktionen styrs antingen av tvådetektorberoende alternativt 
manuellt från knappar vid brandförsvarstablå. Rökluckor utfördes med öppning via 
elektrisk motor med brandsäkert förlagda kablar inom ljusgård. 
 
Trapphus och lägenhetsförråd utfördes med brandgasventilation. 
 
Gruppboendet utfördes med automatiskt brandlarm med tillhörande utrymningslarm. 
Vidarekoppling till räddningstjänst utgör egen ambition då verksamheten är bemannad 
dygnet runt. 

3.2 Beskrivning av händelseförloppet 
Lördagen den 4 februari utbröt en brand i en lägenhet på ett studentboende på Doktor 
Wigardhs Gata i Guldheden. En person, som bodde granne med den branddrabbade 
lägenheten, hörde en brandvarnare tjuta och gick då ut i korridoren, men upptäckte inte 
några tecken på brand. Tillbaka i sin lägenhet kände grannen röklukt och ringde då 112.  
 
Strax innan, cirka klockan 13.40, inkom larm till SOS från en annan person (ej boende i 
fastigheten). Denne inringare befann sig på västra sidan om fastigheten (brandlägenheten 
ligger mot nordost) och uppgav att det syntes en rökpelare från andra sidan gatan och svart 
rök från taket. Ytterligare personer ringde och larmade under tiden styrkorna var på väg 
mot brandplatsen. 

3.2.1 Olycksorsak och förlopp 

Branden har startat i lägenheten på plan 5 (översta våningen) och har därefter via fönster 
och balkongdörr spridit sig upp till taket och vinden via en öppen takfot. Med anledning av 
att lägenheten var så kraftigt eldhärjad har det enligt polisen tekniker varit svårt att få en 
klar bild av vad som har orsakat branden. Brandorsaken har inte kunnat fastställas. Ett 
antal brandorsaker kan dock uteslutas, till exempel torrkokning (glömd spis), strykjärn 
samt eluttag. Enligt resultatet från SKL’s undersökning kan inte heller förekomst av 
brännbar vätska påvisas. 

3.2.2 Konsekvenser av olyckan 

Lägenheten där branden startade var helt utbränd, liksom hela fastighetens vindsutrymme 
(krypvind). En person omkom vid branden och hittades i brandlägenheten. Se även kapitel 
4.2 för en mer utförlig beskrivning av brandens konsekvenser på byggnaden. 

3.3 Beskrivning av räddningsinsatsens genomförande 

3.3.1 Utlarmning och framkomst 

Initialt larmades tre stationer (Gårda RE+HE, Mölndal RE och Frölunda RE+HE), samt IL 
403 och IC från Gårda. När Gårdastyrkan befann sig på Gibraltargatan såg de en kraftig 
rökpelare samt lågor från lägenhet eller tak och rapporterade detta till LC. Strax innan 
styrkan kom fram fick de besked från LC att det var en kraftig brand i en lägenhet och att 
det även brann på taket ovanför lägenheten. Ytterligare en RE (Lundby) begärdes, liksom 
IL 404 (som befann sig på Gårda). 
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Gårdastyrkan kom fram till brandplatsen cirka klockan 13.50. Strax därefter anlände 
Mölndal, IL 403, IC och Frölunda i tät följd. IC tog över som RL klockan 13:56. RE 
Lundby var framme cirka klockan 13:58, ungefär samtidigt som IL 404.  

3.3.2 Lägenhetsbranden 

Gårdastyrkan såg vid framkomst lågor slå ut från en lägenhet på översta våningen samt 
lågor som slog in under takfoten in på vinden, där svart rök kom ur luftspalten (Bild 7). 
Rökdykargruppen fick direkt order av sin StL om livräddning. 
 
När Rd-gruppen kom upp till plan 5, via trapporna, såg de rök sippra ut från överkanten på 
en av lägenhetsdörrarna. Dörren var låst till lägenheten och inbrytning påbörjades. När 
dörren öppnades möttes de av kraftigt med rök samt en stark hetta. Rd utlöste en 
pulversläckare upp mot taket i lägenheten för att slå ner branden innan de gick in. De 
fortsatte sedan inåt i lägenheten med rd-slang. Sikten i lägenheten var obefintlig och 
lägenheten var helt utbränd. De hittade en avliden person direkt till höger, inne på 
toaletten. Dörren till toaletten var i det närmaste sönderbränd. Efter att sikten i lägenheten 
förbättrats med hjälp av fläktar så kunde Rd konstatera att fönster och balkongdörr i stort 
sett var borta.  
 

 
 Bild 7. Branden spred sig från lägenheten till vinden via fönster  
 och takfot. 
 

3.3.3 Utrymning 

Utrymning av de boende gick bra, utan några problem. Ett äldreboende på andra sidan 
gatan kontaktades om att bistå som ”uppsamlingslokal” för de som utrymts. I bottenplan av 
fastigheten ligger ett gruppboende. De boende var på utflykt denna dag men personalen 
kontaktades och informerades om branden. Studenterna/boende som utrymts till 
äldreboendet fick kaffe och macka och blev väldigt väl omhändertagna av dess personal. 
Kommunens Posom-grupp tillsammans med RSG’s kamratstödsgrupp (som aktiverats) och 
RVR-ledare (kom till platsen cirka klockan 15.17) omhändertog och informerade de 
utrymda. Klockan 15.42 kom rapport från RL att 37 personer var evakuerade till 
uppsamlingslokalen.  

3.3.4 Takbranden 

Redan vid de första styrkornas ankomst hade branden spridit sig från lägenheten till tak-
konstruktionen. (Bild 8) 
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 Bild 8. Branden i lägenheten fick spridning via takfoten till vinden. 
 
Under tiden Gårdas Rd-grupp genomförde sin uppgift fick Gårdas HE till uppgift att på-
börja håltagning och släckning av vinden (över den del av byggnaden som brinner) via 
maskinstegen. De slog även sönder tre fönster in mot ljusgården från taket. 
 
Mölndalsstyrkan fick till uppgift att evakuera lägenheterna i fastigheten. Därefter kontroll-
erade de hur taket mellan plan 5 och vinden såg ut, om det var betongplatta eller ej.  
 
Frölundastyrkan påbörjade håltagning och släckning av vinden/taket i den västra delen av 
fastigheten. Uppe på taket var röken mycket tät och stundtals flammade lågor upp. Vinden 
var ogynnsam då den tryckte in både brand och rök från lägenheten upp mot takfoten mot 
den sida som Frölundas personal arbetade från. Frölundas personal fick ganska snart av-
bryta sitt arbete för att det blev för mycket rök (Bild 9). Även Gårdas stegpersonal fick 
avbryta sin håltagning på taket ovanför lägenheten för att taket (plåttak) börjat svikta. 
 
 

 
 Bild 9. Arbetet på taket blev problematiskt 
 på grund av den dåliga arbetsmiljön. 
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IL 404 fick till första uppgift att få fram mer information om fastigheten, hitta begräns-
ningslinjer och fundera över alternativa släckmetoder. Då internetuppkoppling i SE 408 
var trasig så gick det inte heller att få fram ritningar över byggnaden via det elektroniska 
bygglovsarkivet (Göteborgs stad). 
 
RL och IL 403 samlade efter en stund alla insatta StL för att bestämma gemensam taktik 
för den fortsatta släckningen av taket. De var alla överens om att håltagning samt skum-
läggning inte skulle ge något resultat. Inriktningen blev att låta ”taket brinna av” under 
kontrollerade former genom att samtidigt kyla brandgaser med skärsläckare och bevaka 
eventuell brandspridning in i fastigheten. Motiven till detta var att det inte gick att komma 
åt och göra hål i taket (dålig arbetsmiljö), att minimera vattenskador samt att vindsbjälk-
laget enligt uppgift var av betong (senare visade det sig dock att det endast var 
takbjälklaget mellan lägenheterna som var av betong, inte ovan loftgångarna). 
 
Taktiken då var att två skärsläckare skulle släcka under plåttaket från utsidan, att en kran-
bil med gripklo skulle komma till platsen, lyfta plåttaket från mitten på varje huskropp och 
sen arbeta utåt. Önskemål att få en sådan kranbil till platsen lämnades tidigt i insatsen när 
man insåg att takarbete inte var möjligt och att plåttaket måste tas bort för att komma åt 
branden. LC arbetade med att söka externa resurser men den som kunde komma till platsen 
tidigast, kunde komma först söndag morgon klockan 09.00. 
 
Personal från Frölunda respektive Mölndal åkte till Frölunda för att hämta skärsläckare och 
hävare. Med hjälp av skärsläckaren, Gårdas HE och hävaren lyckades man dämpa branden 
på olika ställen, men inte släcka. Kungsbackas hävare begärdes och ytterligare en 
skärsläckare efterfrågades och beställdes från SÄRF (Borås). 
 
Mölndals personal var inne i byggnaden för att kontrollera att branden inte spred sig via 
genomföringar. På ett ställe spred sig branden ner till ett elkabelschakt på plan 5, men 
släcktes av rökdykare. Under lördagseftermiddagen fungerade taktiken väl och 
brandförloppet var relativt lugnt.  
 
Ventilationen av brandgaser ifrån ljusgården (mellan de tre huskropparna) fungerade inte. 
Personal från Gårda personal slog sönder några rutor för att få ut rök från innergården. 
Miljön inne i ljusgården var relativt bra genom hela insatsen, trots att det såg värre ut från 
utsidan. 
 
Personalen från Frölunda som arbetar med på hävare med skärsläckaren arbetar under 
hårda förhållanden och måste till slut avbryta (vid cirka klockan 18.00) då de är frusna och 
trötta. Under insatsen har de förbrukat ett flertal luftpaket. Även skärsläckaren från SÄRF 
började krångla under insatsen, varför ytterligare en skärsläckarenhet från SÄRF be-
ställdes. 
 
Senare under kvällen (då skärsläckarna slutat arbeta) ökade branden i intensitet och det 
uppstod ett mindre ras i en del av takkonstruktionen där det inte fanns vindsbjälklag i 
betong (ovan loftgångarna). En byggnadskonstruktör, som kallats till platsen, påtalade 
även risken för att limträbalkarna över ljusgården var påverkade av branden och kunde 
rasa. Taktiken förändrades till att bli mera offensiv med att lägga in skum i de delar av 
vinden där man kunde komma åt med att göra hål. Problem med hävarna medförde att det 
inte gick att ta upp fler hål i yttertaket. Senare under natten (02-03) var brandens intensitet 
lugnare igen men nu var det istället problem med stora mängder vatten/is i byggnaden. 
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Den totala tiden från det larmet inkom den 4 februari klockan 13.37 till att räddningstjänst 
avslutades den 6 februari klockan 10:30 blev nästan 45 timmar. 
 
Två dagar senare, den 8 februari, upptäcktes ytterligare en brand i fastigheten. Det visade 
sig vara en brand i en lägenhet (inte tidigare branddrabbad) som troligen orsakats av en 
kortslutning i inkommande el, förorsakad av vatten som ansamlats i byggnaden. 
 

4 Analys 

4.1 Byggnadens beteende vid brand - funktion passiva och aktiva system 
En kort sammanfattning av byggnadens beteende vid brand samt skadeutfallet kan ses i 
tabell 1, därefter följer ett särskilt avsnitt för vindens utförande och dess funktion vid 
brand. 
 
Tabell 1. Beskrivande tabell över diverse passiva och aktiva brandskyddsinstallationer och dess 
funktion vid branden. 

Brandskydd Utfall Kommentar 
Brandcells-
gränser 
(passiva) 

Spridning från ursprungs-
brandcellen till vind. I övrigt 
ingen brandspridning till andra 
lägenheter. 
 
Dock skador i ljusgård etc. 
Skador inom ljusgård, dock till 
stor del i samband med 
släckarbete och att tak lyfts av. 
 
Spridning från vind till 
installationsschakt. 
 
Snabb spridning inom vinden. 

Takfot var, som i så många andra 
fall, luftad. Det fanns vid byggnad-
ens uppförande inget direkt förbud 
mot detta, även om Boverket berört 
frågan i informationsblad, se avsnitt 
5.1.1. För diskussion kring sektion-
ering av vind, se avsnitt 4.1.1. 
 
Brandcellsgränser var generellt 
utförda i brandteknisk klass EI 60. 
Dvs. skall ha en begränsande effekt i 
minst 60 minuter, branden pågick 
långt längre. 
 
Relativt tidigt kunde det konstateras 
att det förekom brandspridning via 
ett av schakten. Det som brann var 
de kablar som schaktet var avsett för, 
branden kunde dock stoppas på plan 
4 via räddningstjänstens personal. 
Enligt brandskyddsdokumentationen 
skulle schakt vara igengjutna i 
brandteknisk klass EI 60 i respektive 
bjälklag. Vid besök på plats så kunde 
det konstateras att så inte var gjort 
för detta schakt4.   

                                                 
4 Platsbesök med fastighetsägaren 2012-04-03. 
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Ventilations-
system 

Vissa sotskador i ett antal 
lägenheter. 

Troligen till följd av att sot ”ramlat 
ner” i kanalsystemet och med tyngd-
kraftens hjälp hamnat i lägenheter. 
Oklart om det skedde före eller efter 
taket lyftes av och då skadade 
kanalerna i vinden. 
 
Verkar ha fungerat relativt väl, men 
svårt att utvärdera i vilket läge 
läckage skedde. 

Brand- och 
utrymningslarm 

Rökdetektorer i ljusgård 
aktiverade i samband med att 
dörren till brandlägenheten 
öppnades av rökdykarna.  

Larmets syfte var att vid rök i 
ljusgård ge tidig upptäckt för de 
lägenheter som inte hade alternativ 
utrymningsväg direkt från 
lägenheten. För aktuell händelse var 
larmets funktion inte avgörande för 
utfallet.  
 
Vidarekoppling till RSG gjordes som 
egen ambition, det första larmet som 
inkom var inringt av boende i 
närheten av huset. 

Brandgas-
ventilation 

Rökluckor i ljusgård fungerade 
inte vid försök till manuell 
aktivering. 
 

Brandgasventilationen försökte 
öppnas för att vädra ut de brandgaser 
som ansamlats i ljusgården. Enligt 
intervju var det förhållandevis 
begränsade mängder. Istället fick 
man krossa rutor manuellt. De 
brandgaser som fanns i ljusgården 
spreds primärt i samband med att 
dörren till brandlägenheten öppnades 
av RSG:s personal. 
 
Enligt intervju med befäl på plats 
hade den uteblivna funktionen inte 
en avgörande betydelse för utfallet, 
även om det bidrag med visst 
extraarbete för att krossa rutor 
manuellt. 
 
Det är inte helt klarlagt varför 
luckorna inte gick att öppna. Men en 
teori är att de var igenfrusna (Bild 
10) och att motorerna inte orkade 
öppna dem. 
 
En annan teori är att eftersom 
luckorna primärt var vädringsluckor 
så låg de på samma elcentral som ett 
antal övriga funktioner. En av dessa 
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var eluppvärmning av hängrännorna 
utvändigt. Teorin är att när branden 
slog ut genom fönstret påverkades 
värmekabeln som i sin tur gav 
upphov till att säkring eller 
jordfelsbrytare gick och därmed 
fanns inte heller någon ström till 
rökluckorna. En brandfunktion som 
rökluckor bör kopplas runt 
eventuella elsäkerhetsfunktioner, 
eller om det innebär väsentlig elfara - 
förses med batteribackup för att 
säkerställa funktionen även vid 
brand.  

Bärverk Efter branden hade släckts och 
räddningsinsats avslutats 
gjordes bedömningen att det 
fanns risk för att de 
horisontella limträbalkarna 
kunde kollapsa. I övrigt hade 
mindre delar av vindsbjälk-
lagets lättkonstruktion 
kollapsat pga. kombinerad 
påverkan av brand, vatten och 
mekanisk påverkan. 

Den förhållandevis lätta 
brandpåverkan medförde att 
limträbalkarna klarade sin avsedda 
brandfunktion långt längre än avsett. 
De limträbalkar som löpte över 
ljusgården var skyddade i 
gipsinklädnader. Vid branden så 
bildades en form av horisontell 
skorstensverkan med hjälp av 
vinden, vilket gav en kraftig 
brandpåverkan på dessa. 
 
Tidigt i insatsen gick man under 
bilden att hela bjälklaget var i 
betong, senare framkom det att så 
inte var fallet.  
 
Det kan konstateras att materialvalet 
har väsentligt olika beteende vid 
brand även om den formella 
brandklassen enligt krav kan 
uppfyllas på olika sätt.  

Övrigt Utöver släckvattnet, brann 
även anslutning till ett element 
av i brandlägenheten.  
 
Vattenskador kan konstateras i 
ljusgård och i ett antal av 
lägenheterna. Visst läckage har 
skett via skarvarna i de 
prefabricerade elementen. 
Lägenhetsväggar av gips (mot 
ljusgård) har fått rivas dels pga. 
att skivorna påverkats av 
vattnet, men även för att 
komma åt och torka 
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konstruktionen.  
 
Fasaderna behöver eventuellt 
bytas till följd av vattenskador 
och frostsprängning. 
 
Elsystemet har omfattande 
skador både på grund av rök 
och vatten. Stora delar kommer 
att få bytas. Den brand som 
uppstod senare i veckan 
berodde troligen på att vatten 
runnit ner via kabeldragningar 
och ansamlats i ett 
proppskåp/central i en 
lägenhet. Väl där uppstod 
värmeutveckling och till slut 
brand. Lägenheten var, innan 
detta, oskadd. 
 
Omfattning av de exakta 
skadorna är inte till fullo 
utredda än. Men det pekar på 
att huset inte är fullt inflyttat 
igen förrän fram emot 
sommaren 2013. Skade-
kostnaderna bedöms i nuläget 
till cirka 30 miljoner kronor, 
men inventeringsarbetet 
fortgår. 

 
 
 

 
 Bild 10. Nedisade ventilationsluckor i ljusgården. Enligt en teori 
 kan det ha orsakat att de inte gick att öppna. 
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4.1.1 Vinden 

Krypvinden var huvudsakligen ett utrymme för ventilationsinstallationer och utan övrig 
möblering eller möjlighet till förvaring. Åtkomlighet utifrån fanns via luckor från yttertak. 
Luckornas huvudsakliga syfte var underhåll och inspektion av ventilationssystemet. En 
detalj över taket och underliggande bjälklags uppbyggnad kan ses i bild 11. Bjälklaget 
ovan lägenheterna var i prefabricerad betong. Över loftgångar övergick konstruktionen 
dock till en lättkonstruktion av gips och isolering. Vinden utfördes med luftad takfot och 
utan formell brandsektionering. Enligt uppgift från platsbesök och diskussioner med 
projektören så fanns det en form av byggnadsteknisk avskiljning mot huskroppen i sydost 
(”den vita delen”). Det finns dock inget uttryckt i brandskyddsbeskrivningen och enligt 
uppgift från intervjuerna skedde brandspridning förhållandevis tidigt även till vinden ovan 
denna byggnadskropp. Någon detaljerad tidsskattning kring när det skedde har inte 
erhållits, varför det är svårt att utvärdera funktionen.  
 

 

 
 Bild 11. Detaljbild av takkonstruktionen.  
 Källa: Relationshandling K33-02-101 med datering 2004-10-18, upprättad av PIAB. 
 
 

Enligt då gällande byggregler var det uttryckta kravet på sektionering av vind enligt 
följande: 
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I aktuellt byggprojekt har man inte särskilt kommenterat vindens utförande, mer än att den 
saknar inredd vind. Som det allmänna rådet påpekar behöver man dock inte sektionera om 
bjälklaget är obrännbart samt om det endast finns begränsade mängder brännbart material. 
I aktuellt fall var bjälklaget obrännbart och i övrigt bestod det brännbara av råspont, 
tjärpapp och takets egna bärverk, i form av bjälkar och balkar. Frågan står då i om vad 
Boverkets syn har varit på vad som är begränsad mängd. I tidigare regelverk tydliggjordes 
att man åsar och bjälkar och inte mer än så. Däremot så är en takkonstruktion med råspont, 
tjärpapp etc. ingen ovanlig företeelse. Om detta inte räknas in i regelverkets definition – 
innebär det då att man aldrig får göra undantag från sektionering? Frågan har ställts till 
Boverket under utredningens gång, men svar har tyvärr inte erhållits innan rapportens 
färdigställande. 

 
I övrigt finns i vissa fall krav på tillgänglighet och brandgasventilation. Kravet på 
öppningar för brandgasventilation ställdes först i samband med att vinden kan nyttjas som 
förråd. 

4.2 Hur hade branden och insatsens förutsättningar påverkats om byggnaden hade 
uppförts i enlighet med BBR 19? 

BBR 19 trädde i kraft 2012-01-01, dock med övergångstid och möjlighet att tillämpa  
BBR 18 året ut. Därefter ska BBR 19 användas. Det är den största omarbetningen av bygg-
reglerna sedan de kom 1994, ändringarna innebär allt ifrån tydliggöranden till nya 
klassificeringar men även ett antal skärpta krav. Bland dessa skärpta krav kan man bland 
annat återfinna en ändring vad avser krav på brandteknisk avskiljning både till och inom 
vindar. 
 
Boverket motiverar själva ändringen som att det är ett förtydligande samt delvis återgång 
till krav som återfunnits i tidigare byggregler5. Nyheten är dock att man tydliggjort att man 
skall beakta risken för brandspridning till vind via takfot. Man har även tagit bort tidigare 
undantag vad avser sektionering av vind.  

 
 

 
 

                                                 
5 Konsekvensutredning  för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR  
(BFS 2011:6), Boverket, Oktober 2011 
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För att tydliggöra hur texten ska tolkas så är allmänt råd ett exempel på hur man uppfyller 
föreskriftstexten. Det vill säga att du kan uppfylla föreskriften på andra sätt, men bygg-
herren måste då påvisa att den lösning man avser att använda är lika bra som det allmänna 
rådets lösning. 

4.2.1 Inverkan av en tät takfot 

I enlighet med allmänt råd ovan så skulle man utföra takfoten i lägst brandteknisk klass  
EI 60, samma brandtekniska klass som det allmänna kravet i byggnaden. Givet att det 
byggs rätt på plats så bör det utgöra en klar minskad risk för spridning till vind. Det är inte 
fullt ut jämförbart, men det finns statistik som påvisar att en brand inte sprider sig till andra 
lägenheter i cirka 97 % av fallen6. Det har inte hittats någon statistik som specifikt har 
studerat spridning till vind, men det bör poängteras att spridningen till vind är starkt 
beroende av om brandlägenheten är belägen våningsplanet direkt under vindsplanet. 
 
Takfot kan dock fortfarande utföras brännbar, det vill säga i exempelvis trä. Men en 
löpbrand i underkant av takfoten bör vara betydligt enklare att hantera än en brand som 
spridit sig in i vindskonstruktionen. Det är dock intressant att övervaka det faktiska utfallet 
vid framtida bränder i hus som byggts på detta vis. Det kan även vara intressant att 
övervaka andra, alternativa lösningar till detta byggsätt.  

4.2.2 Inverkan av brandsektionering på vind 

Sammanlagd yta på vind är cirka 1150 m2, ljusgårdens yta borträknad. I enlighet med 
tidigare utdrag innebär det att man borde göra en uppdelning i brandteknisk klass EI 30 på 
tre platser (utöver brandteknisk avskiljning i bjälklag och mot ljusgård). Utifrån bygg-
nadens utseende torde en lämplig placering vara vid respektive huskropp i byggnaden. Ett 
exempel kan ses i bild 12. 
 

 
Bild 12. Takplan med inritade EI 30-gränser i rött. 

 
 

                                                 
6 Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings, Brandteknik och riskhantering, Lunds Tekniska 
Högskola, report 3150, 2011 
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Vid aktuell insats rapporterades snabb rökspridning och därefter även brandspridning inom 
stora delar av vinden redan vid framkomst. Med en korrekt utförd brandsektionering så 
hade sannolikt detta förlopp varit betydligt långsammare. Detta har också framkommit vid 
samtal med en av räddningsledarna under insatsen. En sektionering av vinden skulle även 
ha inneburit bättre förutsättningar för arbetet på taket och för räddningstjänstens möjlig-
heter att skapa begränsningslinjer, vilket hade kunnat förändra skadeutfallet.  
 
Det bör dock påtalas att sektioneringar av denna typ framförallt ger ett bidrag i ett tidigt 
skede och att det finns ett antal problem som kan hänföras till en räddningsinsats. Det finns 
även en del praktiska utförandeproblem som bland annat kunde studeras vid branden i 
Potatisåkern i Malmö under 20077. Bland annat har följande slutsatser dragits: 
 
 Sektioneringarnas placering kan vara svåra att upptäcka vid en räddningsinsats 

 Sektioneringarna är utförda i av gips eller andra lätta material och då exempelvis 
oskyddade takstolar kollapsar så ”slås” gipsen sönder 

 Släckinsatsen i sig – vatten – påverkar konstruktionen och därmed försämras den 
brandavskiljande funktionen 

 Anslutning av den avskiljande väggen mot omkringliggande konstruktion görs ”bara 
dikt an” och ibland kan det krävas ytterligare åtgärder så att inte branden går förbi 
brandcellsgränsen via omkringliggande konstruktion. 

 Ingrepp har gjorts sedan den uppfördes, exempelvis bredbandsinstallation, stambyten, 
etc. som därefter aldrig brandtätats. 

 Eventuella luckor eller motsvarande genom sektioneringar lämnas öppna. 

 
Vissa av dessa konstaterade problem kan hänföras till direkt felaktigt utförande eller 
handbokslösning som hänförs till gamla byggregler och i handboken plockats ur sitt 
sammanhang. Det praktiska utförandet på plats – själva hantverket – är något som behöver 
hanteras i framtiden för att undvika byggfusk. Vad gäller projekteringsaspekterna och 
tillämpning av gammal regelvidrig praxis så för BBR 19 med sig ett tydligare kontroll-
system och tydligare anvisningar vad som gäller för styrkande av att alternativa lösningar 
verkligen uppfyller samhällets krav. Detta bedöms i sig troligen i sig medföra ett bättre 
brandskydd. 
 
Vad gäller de bitar som gäller för räddningstjänstens insats så finns det i BBR 19 inga krav 
på att brandcellgränser på vindar ska märkas upp på fasad på exempelvis samma metod 
som för gamla brandväggar. Problemet kommer därmed troligen kvarstå i framtiden 
såtillvida man inte får uppgift från fastighetsägaren och/eller via ritningar. Fördelen med 
Göteborgs stads arkiv är stora delar av underlagen från byggprocessen finns åtkomliga via 
digitalt register där RSG har åtkomst. Vid insatsen var internetuppkoppling i SE 408 trasig 
och därför fick man inte fram ritningar förrän i ett senare skede. Det bör dock kommen-
teras att ritningsunderlag kan vara svårtolkade och beroende på vana och tidigare erfaren-
heter kan informationen vara olika lätt att ta till sig och nyttja vid insatsen. 

                                                 
7 Olycksundersökning Brand på Marietorpsallé 3-5, Malmö, Räddningstjänsten Syd, 2007-11-26 
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5 Diskussion och rekommendationer 

5.1 Förebyggande frågeställningar 
Samhällets övergripande krav på en byggnad vid denna tidpunkt kan återfinnas i 
Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (numera 
motsvarande formulering i Plan- och bygglag 2010:800): 
 

4 § Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att 
1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 
2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 
3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 
4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat 
sätt, och 
5. räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktats. 

 
Mätt mot dessa krav har byggnaden ändock fungerat relativt väl, även om det omkom en 
person i själva brandlägenheten och egendomsskadorna blev stora. Vissa detaljer i 
brandskyddet fungerade inte, men de var inte avgörande för skadeutfallet. Särskilt bör det 
kommenteras att det är svårt att skapa ett fullständigt skydd mot personskador i själva 
startbrandcellen enbart genom byggnadstekniska åtgärder. Samtidigt så bör det också 
kommenteras att samhällets krav inte per automatik ger ett gott egendomsskydd, kravnivån 
i byggreglerna och dess lagstiftningar är en lägsta nivå som samhället föreskriver. Önskar 
man en högre nivå så får man ta med detta i aktuellt byggprojekt. Det finns däremot en 
svår nivå att hitta en relevant kostnad-nyttobalans vad gäller brandtekniska åtgärder. Det är 
svårt att till fullo förebygga alla typer av scenarier. 
 
Utredningen har inte funnit några tecken på att byggnadens uppförande skulle avvika mot 
de byggregler som gällde vid dess utförande, även om det föreligger viss diskussion kring 
begreppet begränsad mängd brännbart material ovan vindsbjälklag. 
 
Kravmässigt har man inte uttryckt ett förbud mot ventilering via takfot, även om Boverket 
2003 och 2008 har tydliggjort att det finns problem med spridning via takfot. Detta har 
gjorts via informationsblad (Bilaga 3 och 4). De respektive skrivelserna har dock inte varit 
riktigt tydliga med vad man anser att man faktiskt skall göra. Det kan såklart ha att göra 
med att direktiv för byggande idag är funktionsbaserat och det då inte är Boverkets roll att 
inskränka på utförandet. Däremot så bedöms det lämpligt att om man från myndigheter 
upplever att en byggpraxis ger upphov till ett samhällsproblem så borde det tydligt framgå 
på nationell nivå och inte bara regional och i respektive byggprojekt. Vem skall ha denna 
roll om inte Boverket? Man kan tycka att det hade behövts en större tydlighet med tanke på 
att det varit en vanlig lösning att ventilera vinden via just takfoten. Det vill säga, att inte 
bara säga att det är olämpligt ur brandsynpunkt att ventilera via takfoten, utan också att 
tydliggöra vad som är en lämplig utformning ur ventilations- och fuktsynpunkt. 
 
I BBR 19 så kommer en tydlig skärpning vad gäller utformning av takfötter och därmed 
via spridning till vind. De praktiska utformningarna kommer bli intressanta, inte minst med 
tanke på vilken princip för ventilering av vind man kommer välja i framtiden. Inte minst 
kan det vara relevant att studera s.k. semi-passiva system med svällande massor etc. Ofta 
kräver sådana ett underhåll och/eller byte efter ett antal år. Det får såklart finnas en 
relevant koppling till driftsskedet och övergången från byggentreprenad till verksamhet. 
Sådant borde få en naturlig del i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, vilket i 
sin tur är en del av efterlevnaden enligt LSO. Vidare så bör det tydliggöras att nya 
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byggregler endast omfattar nya (eller väsentligt ändrade) byggnader. Däremot så finns det 
kanhända möjlighet till att ställa krav på befintliga byggnadsbestånd enligt LSO vid tillsyn 
enligt denna lag. För att få ett bra och likriktat arbete som tillsynsmyndighet bör man dock 
utreda hur man i så fall lägger fram denna information och i vilka sammanhang kravet är 
relevant. Särskilt bör man också utreda vilka andra konsekvenser som en brandskydds-
åtgärd ger, i detta sammanhang är fuktproblematiken relevant. Vi, som tillsynsmyndighet, 
kanske inte behöver lägga fram hela lösningen men dock bör det finnas ett tydligt 
upplysningspaket så vi inte ger upphov till problem på andra fronter som kan innebär 
större hälsoproblem än den faktiska brandrisken.  

5.1.1 Reflektioner och erfarenheter 

 Sektionering av vind underlättar, men det är ingen garanterad framgångsfaktor vid 
räddningsinsats 

 Spridning via takfot är inget ovanligt idag, framtiden med kommande byggreglers 
krav på särskild åtgärd för att minska denna risk blir intressant. 

 Tidig tillgång till konstruktionsritningar hade underlättat insatsen. Internetuppkoppling 
i 408 trasig vid insatsen och då dröjde det innan de togs fram. Borde inte denna 
informationsinhämtning kunna bli mindre sårbar? 

 En byggnad uppförd ”enbart” enligt byggreglerna medför inte per automatik ett gott 
egendomsskydd. 

 Elsystemet kan vara påverkat i samband med att en större mängd släckvatten använts. 
Nu gällande utformning av elcentraler/proppskåp en källa till att vatten ansamlas där 
faserna kommer in och ger då upphov till en fördröjd brand. Tydliga rutiner för att 
upplysa ägare om nya risker för brand, på grund av att elsystemet kan ha påverkats av 
släckvattnet. 

 Viktigt att inbyggda elsäkerhetssystem inte förhindrar funktionen för brandtekniska 
system. 

 Materialval har en avgörande roll vad gäller faktiskt funktion vid brand även om krav 
på exempelvis avskiljande förmåga uppfylls med både gips och betong. 

5.1.2 Rekommendationer 

 RSG bör utreda rutiner, roller och möjlighet till tillgång samt tolkning på/av 
ritningsunderlag som kan underlätta en insats. 

 RSG bör utreda om det är skäligt att ställa krav vid tillsyn enligt LSO, vad gäller 
åtgärd på exempelvis takfot. Det kan förvisso omprövas vid eventuell rättsprocess vid 
föreläggande, men åtminstone bör det tas fram riktlinjer för vilken information som 
lämnas vid tillsynen så man inte enbart åtgärdar brandproblematiken och skapar ett 
fuktproblem. 
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5.2 Händelseförloppet och räddningsinsatsens genomförande 
Utifrån minnesanteckningarna från det systemiska mötet, insatsrapporten och de intervjuer 
som genomförts med utryckande personal, har ett antal reflektioner och erfarenheter 
formulerats avseende händelseförloppet och räddningsinsatsens genomförande. Dessa 
redovisas i punktform nedan och kommer att presenteras och diskuteras med uppdrags-
givarna vid redovisningen av utredningen.  
 
 Det första larmet som kom in till SOS ringdes in av en person som befann sig på 

västra sidan om fastigheten (brandlägenheten ligger mot nordost). Dessutom var 
brandlägenheten mycket kraftigt brandskadad och branden hade redan hunnit sprida 
sig vidare till vinden när första styrkan från räddningstjänsten kom till platsen. Detta 
tyder på att branden troligen hade pågått ett tag innan den upptäcktes.  

 Avlösningar mellan olika enheter på skadeplats tar onödigt lång tid. Insatta enheter 
ska lösgöras och ersättas med nya, vilket orsakar en tidsfördröjning vid varje 
avlösning. Det skulle vara mer effektivt att endast lösa av personalen, men behålla 
insatta bilar, verktyg, materiel etc. 

 Framförhållning vid planering av avlösning är viktigt, framförallt av resurskritiska 
delar och enheter/verktyg som kräver speciell kompetens (t.ex. skärsläckaren).  

 Våra grannkommuner har resurser som vi kan ta hjälp av. 
 Det behövs fungerande rutiner för att söka externa resurser. Någon typ av databas med 

uppdaterade kontakter till grävare, kranbilar, konsulter/sakkunniga och andra 
entreprenörer.   

 Det kalla vädret gjorde bland annat att kall och frusen personal behövde tätare 
avlösning än ”normalt”. Det var även problem med viss utrustning (t.ex. hävarna) som 
eventuellt kan ha berott på kylan. 

 Det efterfrågas rutiner för systematiska ”återkopplingsmöten” för de styrkor/befäl som 
deltagit i en räddningsinsats med flera inblandade stationer. Det finns behov av att 
diskutera händelseförloppet och att ha en konstruktiv dialog om räddningsinsatsens 
genomförande. Mötena bör vara strukturerade och dokumenteras för att kunna ta 
tillvara på eventuella erfarenheter. 
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SYSTEMISKT MÖTE – Räddningstjänsten Storgöteborg 
 
1. Berättelse 
Konstaterade på morgonen att det var väldigt kallt, pratade om att klä sig extra varmt. 
 

Fick larm 13.40 om rök på tak. Stegen med personal var ute och handlade, SL tog beslut om 
att åka med släckbil till platsen. Tänkte i bakhuvudet att det kunde vara en vattenledning 
som gått sönder och att det var ånga som syntes?  
 

På väg ut fick de information om att det var många uppringare - förstod att det nog var 
skarpt larm. På plats möter de upp första SL - får order om att resa stegbil mot taket på 
baksidan. Kopplar inte på vattnet förrän allt är på plats och vattenbegjutning påbörjas. 
 

Lågor syns från ventilationstrumma, SL försöker bilda sig en egen uppfattning om hur det 
ser ut genom att gå upp på taket. Man försöker även få fram ritningar från 
byggnadsnämnden men de har inga. 
 

Beslut fattas om att dämpa branden på taket, vill ha skärsläckare till hjälp med detta. Det är 
problem med att få skärsläckaren till platsen. 
 

SL har under hela insatsen en känsla av att det är något i takkonstruktionen som inte 
stämmer. 
 

Det är väldigt kallt på platsen. Det var ett tufft pass. 
 
2. Frågor 
Känslan av att något inte stämde i konstruktionen. Omfall? 
Nej. Beslut fattades om att dämpa branden. SL har inte vetskap om omfallsplanering. 
 

Hur skulle taket tas bort? 
Med hjälp av kranbil som beställdes till platsen. 
 

Funderade SL på att ta med annat än räddningsenhet? 
Funderade på det men beslöt att inte splittra styrkan. 
 

Diskuterades andra släckmetoder? 
Ja, skum och håltagning. 
 

Problem på grund av kylan? 
Förebyggande med extra kläder. Lät vattnet rinna när det väl sattes på. 
 
  



2 (3) 

 
 
 
 

3. Mönster 
- problem att få ut skärsläckare - insatsen hamnar i vänteläge 
- problem att resurshålla eftersom endast Frölundas gäng kan hantera skärsläckaren 
- har inte förmåga att arbeta på tak, saknar metoder gällande takarbete 
- många specialresurser på samma station 
- byte av inriktning på insatsen gör att vi tappar drivet - lite otydlighet från ledningen 
- mycket springande, kommunikationen svår 
- avlösning svår 
- problem med mat och värme (mat dock inte större problem vid denna insasatsen) 
- taket hade en svår konstruktion 
- kranbilen kom inte på plats 
- svårt att växla om efter vald metod 
- vi kan eventuellt för lite om takkonstruktioner 
 
4. Val 
- väljer att åka i en släckbil 
- väljer att dämpa branden i taket, litar på konstruktionen 
- använder skärsläckare 
- beställer kranbil och ytterligare skärsläckare 
- inriktning livräddning och tömmer våningsplan - med inbrytning 
- inte koppla på vattnet inledningsvis förrän slangarna ska användas 
- söker efter ritningar 
- släcker en del av byggnaden 
- skaffa egen bild av händelsen genom att ”gå upp på taket” 
 
5. Alternativa handlingar 
- kan splittra styrkorna på eget distrikt - tydliggöra vilket mandat man har - kommunicera 

internt genom ex övningar 
- se över avlösnigsproblematiken med att man har all kompetens på en station - lösning 

kan vara att skaffa fler resurser alternativt sprida kompetenserna - detta ger större 
flexibilitet 

- värmecontainer vid kallt klimat 
- inte koppla loss bil som står längst in vid avlösning – behålla ”insatta bilar och verktyg” 

(speciellt bra vid kallt väder - vattnet fryser inte) 
- arbete på tak  

∙ sprängramar 

∙ värmekamera 

∙ begränsningslinje 10 meter bort, ”ta till” 

∙ kranbil (avtal?) 

∙ kunskap om konstruktion, övning mm 
- ”resursbank” 
- lösningar för att inte tappa drivet 

∙ tydligare från ledningen vilka planer som finns och vad som gäller 

∙ information 

∙ övningar 

∙ kommunikation ”hela vägen” 

∙ RL kallar till ledningsmöten 
- mat och dryck på plats (även till staben) 
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6. Kvittens 
- placering av skärsläckaren bör ses över 
- depåbil - möjlighet att byta kläder på plats, mat, värme 
- filmning under insats? - verktyg vid insatsen och även efteråt 
 
7. Systemsättarnas diskussion 
Bryta kloss 
- nyanserad bild 
- förmedla ut vad som är ok 
- förtydligande i SL-forum  
 

Resursfördelning/special kompetens - Skärsläckare 
- leverera ”tänk” vid brand i byggnad 
- viktigt med ”tänket” vid implementering 
- förmedla att arbete pågår 
 

Externa resurser 
- arbete pågår, det har funnits avtal förr men inte längre 
- prioritera vad vi vill lägga kostnader på 
- måste styras upp 
 

Kranbilen 
- motor för att driva nya förslag 
- vi bör äga vissa saker själv 
 

Kommunikation 
- den är svår 
- på skadeplats men även inne 
- alla måste jobba med detta 
- IR bra för kommentarer, även på små insatser - vill ha tankar och erfarenheter 
 

Kylan 
- vi har inte många insatser där vi påverkas av detta - därför är vi inte bra på det 
- kontakta annan räddningstjänst som är vana att jobba i kyla 
- måste uppdatera oss 
 

Avlösning 
- färgsystem av verktyg mm finns för att underlätta för detta 
- även fordon bör kunna lämnas under kort tid – ev en från styrkan kvar för 

fordonskännedom 
 
8. Reflektion 
- bra med uppstyrning för att inte hamna i detaljdiskussion 
- svårigheter vid berättelse – vad är efterkonstruktion och vad är åsikter/känslor från 

platsen 
- nyttigt för systemsättare att lyssna men svårt att inte kliva in då man har svaret på en del 

av det som diskuteras 
 
/Monica Bengtsson & Anna Andersson Carlin 
  2012-04-02 
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Bilaga 5: Förslag till åtgärder  
Rekommendationerna från utredningen har mailats till uppdragsgivarna, ledningsgrupp UVA 
samt till FUL-gruppen. Kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder redovisas nedan i punktform 
tillsammans med ansvarig person/funktion och tidplan. 
 

Rekommendation Åtgärd Kommentarer Ansvarig Tidplan
RSG bör utreda rutiner, 
roller och möjlighet till 
tillgång samt tolkning 
på/av ritningsunderlag 
som kan underlätta en 
insats. 

Lyfta frågan om att 
bemanna särskild 
beredskapsfunktion (enligt 
OPRA U, V) 
 

Den elektroniska databas 
med ritningsunderlag som 
finns idag, finns bara för 
Göteborgs stad. Dessutom 
är den i nuläget för komplex 
för att användas av 
sällananvändare under 
dynamiska förhållanden i 
insatsens inledande fas.  
 
I ett etablerat stabsarbete 
(RCB-Stab, fältstab) borde 
utsedda funktionera kunna 
ges utbildning/förberedas 
för att kunna ta fram 
aktuellt ritningsunderlag 
(inom ca 1 timme). De 
förebyggande enheternas 
brandingenjörer har denna 
kompetens och kan under 
kontorstid eventuellt vara 
behjälpliga och en resurs att 
använda.  
 
På icke kontorstid behövs 
rutiner för att kalla in 
lämplig personal för 
stabsarbete alternativt 
kompetensutveckla och 
bemanna särskild 
beredskapsfunktion för 
stabsstöd. 

Lgr UVA Q4 2012 

RSG bör utreda om det 
är skäligt att ställa krav 
vid tillsyn enligt LSO, 
vad gäller åtgärd på 
exempelvis takfot alt. 
bör det tas fram riktlinjer 
för vilken information 
som lämnas vid tillsynen 
så man inte enbart 
åtgärdar brandproblema-
tiken och skapar ett fukt-
problem. 

Interna riktlinjer för 
tillsynsförättare och 
informationsmaterial till 
fastighetsägare (avseende 
nya regler om 
takfotskonstruktion) 
sammanställs av 
delprocessledare PBL och 
Tillsyn. 
 
 

I nuläget bedöms det inte 
skäligt enligt LSO att 
generellt ställa retroaktiva 
krav på exempelvis takfot.  

Maj/Jhg Q4 2012 
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