
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand i flerfamiljshus  

Prästgårdsliden  Mjölby 

2012-03-03 

 

Fördjupad olycksundersökning 

Jan-Erik Forsén          

 



2 

 

Datum för händelsen 2012-03-03 

Plats för händelsen Prästgårdsliden  

Typ av olycka Brand i flerfamiljshus 

Insatsrapport nummer  2402875 

Stationsområde Mjölby 

Beslut om Fördjupad 
olycksundersökning taget av  

Mikael Adolfsson  
Stf räddningschef  
Mjölby/Boxholm räddningstjänst 

Undersökningen utförd av Jan-Erik Forsén Mjölby räddningstjänst, med 
stöd av Gert Lönnqvist och Mattias Strömgren 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

Kvalitetsgranskad av Stefan Särdqvist, Tekn Dr 
MSB Revinge 
 
Joel Péclard, Brandingenjör 
Räddningstjänsten Dala Mitt 

Avgränsning av uppdrag Med stöd av Lagen om skydd mot olyckor 2003-
778 Kap 3 10§ i skälig omfattning undersöka 
orsaken, händelseförloppet och 
räddningsinsatsen. 
 

Datum för rapport 2012-06-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Syftet med en fördjupad olycksundersökning 

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i en 

skälig omfattning klarlägga orsakerna, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”  

LSO 3 kap 10§ 

Olycksundersökningar syftar i grunden på att ett lärande med säkerhetshöjande 

effekt ska uppnås antingen hos räddningstjänsten eller hos externa aktörer.  

En fördjupad olycksundersökning innebär för Mjölby Räddningstjänst att vid en större 

händelse eller olycka utreda orsakerna, olycksförloppet och insatsens genomförande. 

Olycksundersökningen syftar inte primärt till att ligga som underlag i rättsliga sammanhang 

mellan externa parter eller avgörande om ansvarsförhållanden.  

Likaså innebär skälighetsbegreppet i 3 kap 10§ att all inhämtad fakta inte fullt ut kan 

källgranskas.   
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1    Uppdrag och avgränsning 

Utredningsuppdraget har varit att i skälig omfattning utreda brandspridningen och 

räddningsinsatsens genomförande i samband med branden. Detta har gjorts genom att 

kartlägga och undersöka tidsperioden närmast före branden samt räddningstjänstens 

åtgärder och insats i samband med och efter branden. Beskrivningen av händelseförloppet 

innan räddningstjänsten var på plats och orsaken till branden är en sammanfattning av 

polisens brandorsaksundersökning. Beskrivningen av brandspridningen i fastigheten och 

räddningsinsatsen har kartlagts inom ramen för en fördjupad olycksundersökning. 

Undersökningen tar ej ställning till lämplighet av materialval vid byggnation eller om 

andra, då gällande krav i bygglagstiftningen uppfyllts. 

 Tre grundfrågor har funnits som utgångspunkt för undersökningen 

 Vad är det troliga händelseförloppet från brandstart till 
räddningstjänstens ankomst? 

 
 Hur har det byggnadstekniska brandskyddet påverkat brandförloppet?  

 
 Hur genomfördes räddningsinsatsen? 
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2    Händelsen i sammandrag 

2.1  Översiktsbild 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar fastighetens östra långsida och södra gavel. Branden startade i lägenheten på 

det tredje våningsplanet. Fastigheten är byggd i souterräng med fem våningsplan och 

entrédörren finns mitt på den östra långsidan. Ett centralt trapphus finns placerat i 

fastigheten som nås via loftgångar på fastighetens västra långsida.     

2.2  Händelse och konsekvens 

En brand startar i en lägenhet på tredje våningsplan i ett fristående flerfamiljshus. 

Branden startar i ett sovrum och får snabbt fäste med ett snabbt och intensivt förlopp. Ett 

släckförsök utförs med ett blötlagt täcke men man lyckas inte släcka branden. Efter det 

utrymmer 5 personer lägenheten men det upptäcks att en person saknas. Efter flera försök 

att hitta den saknade personen omöjliggör brandens hetta och rökutveckling fortsatta 

försök. En person som fanns i lägenhet där branden utbröt omkommer. 

Branden spreds till två övriga lägenheter och leder även till en omfattande fasad- och 

takbrand. 

 

 

 

Bild 1: Fastighetens östra långsida och södra gavel                                                                         
Foto: Mjölby räddningstjänst 

4 våningar     

(pga souterräng) 

Startbrandlägenhet 

Södra gaveln 

5 våningar     

(pga souterräng) 

Östra långsidan 

med balkonger 

och huvudentré     

(pga souterräng) 
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2.3  Direkt orsak till olyckan 

Enligt polisens brandorsaksundersökning1 startade branden med största sannolikhet i ett 

sovrum. Förekomsten av mycket plastdetaljer och skumplast i startbrandrummet är en 

direkt orsak till det kraftiga och intensiva brandförlopp som bidrog till att en person inte 

kunde räddas. Vidare konstaterar polisen, dels genom sakkunnigutlåtande från SKL och 

även vittnesförhör, att det mest sannolika är att branden orsakats av barns lek med eld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bilaga 10:4 
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3    Metod och utredningsmaterial 

Utredningen startade två dagar efter branden och har bedrivits av räddningstjänsten i Mjölby 

med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samarbete har skett med 

polismyndigheten i Östergötland. 

3.1  Metod 

Metoden STEP2   har använts för att kartlägga händelseförlopp och räddningsinsatsen.  

3.2  Utredningsmaterial 

 Samtal med insatspersonal 
 Samtal med polisens förundersökningsledare 
 Polisens tekniska undersökning 
 Avlyssning av larmsamtal vid SOS Alarm AB Norrköping 
 Räddningstjänstens insatsrapport CORE3  
 Ritningar på fastigheten 
 Brandplatsundersökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 STEP, Sequense Time Event Plotting 
3
 CORE, Databehandlingssystem för insatsrapportering 
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4    Bakgrundsbeskrivning 

4.1   Väder 

SMHI rapporterar aktuellt väder för Mjölby klockan 16:00 den 3 mars 2012. Soligt och 

klart uppehållsväder. Endast svaga ostliga vindar omkring 2 m/s med en temperatur runt 

+4 grader. 

4.2     Byggnadsteknisk beskrivning av fastigheten 

Byggnadsbeskrivning  

Den aktuella byggnaden är ursprungligen uppförd 1972. Byggnaden är ett loftgångshus 

uppförd i souterräng med totalt 5 våningsplan, räknat från entrésidan. Byggnaden 

byggdes ursprungligen för att rymma 20 lägenheter. Därefter har två av lägenheterna 

slagits samman till en större, varför det i dag finns totalt 19 lägenheter i huset. 

Huvudentrén är placerad i markplan på byggandens östra långsida, mitt på bygganden. 

Trapphuset sträcker sig vertikalt genom byggnaden. Till trapphuset ansluter ett hisschakt, 

vilket betjänar samtliga våningsplan. Lägenheternas entrédörrar nås via trapphus 

alternativt via loftgångar på byggandens västra sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skiss över startbrandlägenheten sett från den västra långsidan. 
Observera att denna lägenhet är sammanslagen av två lägenheter. 

Västra långsidan med 

loftgångar och trapphus 

Östra långsidan med 

balkonger och huvudentré 
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Brandtekniska klasser  

Bygganden är uppförd som brandsäker byggnad enligt SBN 674 (kap 37:171) (motsvaras 

av brandteknisk byggnadsklass Br1 i dagens byggregler). Stommen är bokhylletyp utförd i 

betong. Byggnadens vertikala bärverk har bärförmåga A60 i bjälklag och A90 i övriga 

bärverk. Trapphus inklusive hisschakt utgör egen brandcell. Varje lägenhet utgör egen 

brandcell i brandteknisk klass B60. Entrédörrar mot trapphus håller brandteknisk klass 

B15. Mellan trapphus och loftgångar finns glaspartier med dörrar i brandteknisk klass F15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation 

Byggnadens ventilationssystem består av 2 frånluftsaggregat placerade i aggregatrum på 

byggnadens tak. Varje aggregat betjänar 10 lägenheter och är temperatur- och tryckstyrda. 

Ventilationskanaler från lägenheter löper i separata schakt till vindbjälklagets ovansida, 

därefter har kanalerna isolerats fram till aggregatrummen. 

Tak  

Ovanpå vindbjälklaget finns en lätt takkonstruktion uppbyggd av träreglar med ett svagt 

fall inåt mot en längsgående avvattningsränna. Takstolarna av trä täcks av råspont, 

tjärpapp och butylgummiduk. Yttersidorna täcks av korrugerad plåt längs långfasad och 

gavlar. Vindbjälklagets ovansida är isolerad med mineralull. 

Väggar i fasad 

Gavlar består av gjuten betong. På denna yta har horisontella träreglar monterats, cc 2700 

mm. Gavelytan har utvändigt isolerats med 95 mm cellplastblock. Det utvändiga ytskiktet 

utgörs av vertikalt monterade plåtar av trapetskorrugerad aluminium. 

 

                                                           
4 SBN 67 =Svensk Bygg Norm 1967, Förskrifter, råd och anvisningar till byggnadsstadgan BABS 1967, Statens 
planverk, publikation nr 1 

Bild 2                                                                                     
Foto: Anders Carlsson, Länsförsäkringar Östgöta 

Bilden visar loftgångar och västra fasaden på 

oskadad grannbyggnad. 
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Långfasad utgörs av en icke bärande konstruktion bestående av gips på träregelstomme, 

med plastfolie och isolering av mineralull. Utanpå detta har monterats ett 30 mm skikt av 

cellplast. Väggen täcks utvändigt av trapetskorrugerad aluminiumplåt, alternativt av 

stående träpanel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmänt om brandskyddskrav i ytterväggar enligt SBN 67 (kap 37:24)  

Allmänna krav på ytterväggskonstruktion i brandsäker byggnad enligt dåvarande 

byggregler var att yttervägg i regel skulle utföras helt av obrännbart material och vara 

utformad eller anordnad med hänsyn till brandcellsbegränsande funktion hos anslutande 

bjälklag och väggar. Värmeisolering, tätskikt, drevning etc. skulle utföras av obrännbart 

material eller annat material som är så beskaffat eller används på sådant sätt, att det ej 

bidrar till att sprida en brand. Under vissa förutsättningar fick fasadbeklädnad m.m. 

utföras av svårantändligt plastmaterial. 

Utöver dessa regler fick dock brännbart material ingå i ej bärande yttervägg, under 

förutsättning att byggnadens fasader var åtkomliga för brandsläckning utifrån. I byggnad 

med högst åtta våningar fick även mindre delar av fasaden ha beklädnad av brännbart 

material. Möjligheten att använda brännbart material i yttervägg var även villkorat till 

kravet att ytterväggen skulle avskäras på sådant sätt vid anslutningar till bjälklag och 

brandcellsbegränsande väggar, att brand inuti väggen hindrades att sprida sig förbi 

bjälklagen och väggarna. 

 

 

Bilden visar väggkonstruktion i de 

västra och östra långfasaderna. 

Bild 3: Foto Mjölby räddningstjänst 

Bilden visar väggkonstruktion i 

gavelvägg (norra gaveln). 

Bild 4                                                                                              
Foto: Anders Carlsson, Länsförsäkringar Östgöta 
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Balkonger 

Samtliga lägenheter är utrustade med indragna balkonger. Golv- och takytor utgörs av 

betong. Balkongerna ligger i par med utdragen brandcellsgräns (avskiljande vägg) i 

betong. Övriga väggpartier är konstruerade likt övriga långfasadens väggar. 

Som tillval har hyresgästerna kunnat beställa inglasning av balkongerna, vilket består av 

ett prefabricerat väggparti som monterats innanför balkongräcket. Dess nedre del består 

av aluminiumplåt och över räckets höjd av öppningsbara glaspartier. Inglasningen består 

av enkelglas och motsvarar de vid den tiden gällande kraven för inglasning (vindskydd). 

Lägenheter 

Lägenheterna är i omslutande brandcellsgränser utförda i brandteknisk klass B60. 

Startbrandlägenheten består ursprungligen av två lägenheter som slagits samman och nu 

består av 9 rum och kök i gemensam brandcell.  

Fastighetsägaren tillhandahåller 1 – 2 brandvarnare per lägenhet. Batterier till dessa 

brandvarnare byts rutinmässigt vid lägenhetsbesiktning eller på begäran av hyresgästen. 
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5    Branden 

5.1 Händelsen närmast före branden 

I den lägenhet där branden startade bor tillsammans elva personer från samma familj. Vid 

den aktuella tiden befann sig sex personer i familjen hemma, fyra vuxna och två barn.  Två 

personer befann sig i köket och lagade mat medan de övriga var i vardagsrummet. Under 

tiden matlagningen pågår ser en person från köket hur ett av barnen går in i ett rum nära 

köket. Efter en stund ser samme person hur barnet springer ut ifrån rummet och förbi 

köket bort emot vardagsrummet. Matlagningen forsätter när personerna i köket efter cirka 

två minuter känner att det plötsligt luktar bränt. De tror till en början att det kommer från 

matlagningen men hittar inget som tyder på det varvid en person av de två i köket börjar 

leta igenom lägenheten efter orsaken. Strax efter ser den kvarvarande personen i köket 

hur det kommer rök under dörren från rummet nära köket.  

5.2 Brandförloppet innan räddningstjänstens ankomst 

Efter5 att röken under dörren upptäckts rusar personen som letat efter orsaken till 

röklukten och öppnar dörren och möts utav rök och samtidigt lågor. Personen uppfattar 

att det brinner mest bakom dörren. Personen lämnar dörren på glänt och springer och 

hämtar ett täcke som blötläggs i badrummet. Pågrund av lågorna kan inte personen gå in i 

rummet utan får kasta in täcket i ett försök att släcka branden. Efter sitt släckförsök 

springer personen tillbaks till köket och skriker till alla att det brinner och att de måste ta 

sig ur lägenheten. Vid upptäckten av branden sprang en vuxen person och ett barn direkt 

ut på loftgången via den norra ytterdörren som går ut i det invändiga trapphuset. Övriga 

tre vuxna letar igenom övriga rum samtidigt som de ropar barnets namn och att det 

brinner. Situationen är kaotisk och till en början tror de att barnet redan var ute ur 

lägenheten men upptäcker att så inte är fallet. Upprepade försök görs att komma in i 

lägenheten men branden växer sig intensivare och omöjliggör vidare sök efter det saknade 

barnet.  

Brandbelastning i  startrummet  

I det rum som branden startade i uppger familjen att det fanns en mängd leksaker som 

dockor, mjukdjur och andra plastleksaker. I rummet fanns även en säng samt en garderob. 

Av det som beskrivs utav personerna i lägenheten kan det konstateras att branden i det 

tidiga brandförloppet fått ett mycket snabbt förlopp. Brandbelastningen var troligtvis 

mycket hög vilket innebar en snabb effektutveckling på grund av förekomsten av plaster 

och skuminredning. Enligt personen i köket rörde det sig om cirka två minuter från att 

sista person lämnade rummet med stäng dörr tills man upptäckte rök under dörren.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Bilaga 10:1 STEP 
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Dokumenterade tidsangivelser  

Första dokumenterade tidsangivelsen av branden görs av tre förbipasserande ungdomar 

som står ca 50-70 meter ifrån fastigheten och ser den västra långsidan med loftgångarna 

från sin position. De larmar SOS 15:41:35 och berättar att lågor slår ut genom ett fönster 

på fastigheten. Det aktuella fönster som det slår lågor ut igenom är det enda fönstret i 

startrummet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 är tagen med mobilkamera klockan 15:42:10 6 (+ 0,5 min) av samma personer som 

larmade SOS-centralen i Norrköping. Här ses tydligt att branden i startrummet har 

passerat övertändningen och nått en fullt utvecklad rumsbrand och även spridit sig 

utanför rummet och ut genom lägenhetens södra ytterdörr. På bilderna ser det ut som den 

södra ytterdörren lämnats öppen efter försöken att finna den saknade personen. Lågorna 

ses rulla under taket i loftgången. 

 

 

                                                           
6 Tidsangivelsen är inte bekräftat exakt med tiderna hos SOS Alarm men kan ändå säkerställas vara inom 
samma minut. 

Bild 5: Fastighetens västra långsida med startrummet där lågor slår ut genom fönster och ytterdörr                     
Foto: Andreas Larsson 

Startbrandlägenhet 

Västra långsidan med 

loftgångar och trapphus 
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Bild 6 är tagen klockan 15:45:48 (+ 4 min). Under denna tidsperiod har branden spridit 

sig till köket och nått en fullt utvecklad rumsbrand med lågor ut genom samtliga tre 

fönster i köket. Vidare har branden fått fäste under fasadbeklädnaden av plåt mot den 

södra gaveln och under fasadbeklädnad av trä på det fjärde våningsplanet rakt över 

startbrandlägenheten på den västra långsidan. På bilden ges även en indikation om 

svårigheten att utrymma lägenheterna på våningsplan fyra och fem via loftgångarna och 

vidare till det invändigt centralt placerade trapphuset.  

Samtidigt som dessa bilder togs mellan 15:42:10-15:45:48 har tre filmsekvenser tagits med 

samma mobilkamera. På den tredje och sista filmsekvensen tagen 15:45:36 hörs ca 30 

sekunder in i klippet, omkring 15:46:06, sirenerna från räddningstjänstens brandbilar 

som närmar sig adressen. Denna filmsekvens bekräftar tidsangivelserna då Ledningsenhet 

5080 kvitterar sig framme på plats till SOS-centralen i Norrköping klockan 15:46:44 (+ 5 

min). 

Tidsintervall mellan upptäckt och larmning  

Utredningen inte har kunnat fastställa tiden mellan upptäckten av branden fram tills 

första larmsamtalet besvarades av SOS-centralen i Norrköping klockan 15:41:35. Det som 

kan konstateras med hjälp av bild 5 är att branden i dess förlopp nått väldigt långt innan 

första larmsamtal. Samtidigt har branden spridit sig genom lägenheten från startrummet 

ut till köket, klädkammaren, badrum, sovrum och balkongen. Klockan 15:42:00 besvarar 

SOS-centralen i Norrköping det andra larmsamtalet i ärendet. Denna inringare befinner 

sig utanför fastighetens östra långsida och ser lågor slå ut från balkongen i aktuell 

lägenhet.  

Iakttagelserna från båda sidorna om fastigheten inom en minut, och därmed en 

genomgående brandspridning i lägenheten, tyder på ett tidsintervall på åtskilliga minuter 

mellan upptäckt och larmning.  

 

Bild 6: Här har branden spridit sig till köket och vidare under fasadbeklädnad mot den södra gaveln                 
Foto: Andreas Larsson 
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Ej tidsangivna bilder innan räddningstjänstens ankomst  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7 visar hur spridningen av oförbrända varma brandgaser sker genomgående av 

lägenheten på båda sidor om fastigheten. Det mindre fönstret på gaveln sitter i 

badrummet. Det har konstaterats att badrumsfönstret stod öppet när branden bröt ut. 

Bilden visar även hur glaspartiet på balkongen utanför ett av sovrummen står till viss del 

öppet. Det finns inget dokumenterat klockslag för bilden men det kan konstateras att 

bilden är tagen innan klockan 15:42:00 då det andra larmsamtalet besvarades av SOS-

centralen i Norrköping som vittnade om att lågor slog ut från balkongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Fastighetens östra långsida och södra gavel                                   
Foto: Okänd 

Bild 8: Här ses den person som i det första skedet inte lyckades ta sig 
ut från lägenheten ovanför startbrandlägenheten                                 
Foto: Okänd 
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Bild 9 visar hur de varma brandgaserna antänder i kontakt med syret och hur branden 

övergår från det tidiga brandförloppet till en övertändning. På bilden ses det även komma 

brandgaser från den andra balkongen utanför två av sovrummen i den sammanslagna 

startbrandlägenheten. Brandgaser ses även komma ut ur fönstret från det bortre 

vardagsrummet som står lite på glänt.   

5.3  Brandförloppet efter räddningstjänstens ankomst 

Branden hade vid räddningstjänstens ankomst spridit sig genomgående i lägenheten dels 

på grund av att genombränning av fönster i startrummet på den västra långsidan samt 

öppen altandörr till balkong på den östra långsidan. Rökdykarna beskriver sikten som 

väldigt begränsad inne i lägenheten och i deras sök inåt i lägenheten emot den södra 

gaveln stöter de på flera mindre eldhärdar i inventarier som garderober och möbler. 

Rökdykarna beskriver att brandens intensitet är högre ju längre in i lägenheten de 

kommer.   

                                                                                      

 

 

 

 

 
 

 

Bild 9: Visar övergången från det tidiga brandförloppet till övertändning    
Foto: Okänd  

Bild 10                                                                
Foto: Lennart Örberg 

Denna bild är tagen ca klockan 15:51 av en 

privatperson som uppmärksammat branden 

från sitt hem. Vid detta klockslag hade 

rökdykarnas insats pågått ca 3 minuter. På 

bilden ses även brandspridning innanför 

ytterfasaden av plåt på den södra gaveln. RL 

vittnar om att lågor syntes från takfoten på 

den södra gaveln. 
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Denna bild är tagen ca klockan 15:54 och 

visar hur brandgaserna ändrat färg vilket 

beror på förångat vatten från 

brandmännens invändiga insats.  

Bild 11                                                                                    
Foto: Lennart Örberg 

Denna bild är tagen ca klockan 15:57 och 

visar hur branden under de tre minuter 

som gått sedan bild 11, har utvecklats till 

en fullt utvecklad brand. I detta läge är 

prioriteringen att söka igenom lägenheten 

snarare än att släcka branden. Aktuell 

balkong hade mycket möbler vilket 

innebar att brandbelastningen och 

effektutvecklingen blev väldigt stor. 

Vidare ses hur rökutvecklingen tilltagit 

från den södra gaveln. Till höger på bilden 

ses höjdfordonets första 

uppställningsförsök och försök att 

evakuera nödställda. 
Bild 12                                                                                      
Foto: Lennart Örberg 

Denna bild är tagen ca klockan 16:03 och 

visar tydligt hur branden spridit sig vidare 

från balkongen i startbrandlägenheten och 

fått fäste på balkongen ovanför. Även 

denna balkong hade mycket möbler vilket 

gynnade förutsättningarna för en så 

omfattande brand. Här ses höjdfordonets 

andra uppställningsförsök och 

inledningen av evakueringen av 

nödställda. 

Bild 13                                                                                          
Foto: Lennart Örberg 
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Denna bild är tagen ca klockan 16:04 och 

visar hur branden börjar spridas innanför 

fasaden på balkongen ovanför 

startbrandlägenheten och upp emot det 

femte våningsplanet. Vidare ses även 

beklädnadsplåtar med brinnande 

cellplastisolering som ramlat ner på 

marken. Här evakueras de tre första 

personerna från sin balkong med hjälp av 

höjdfordonet. I nederkant av bilden ses även 

insatsstyrkan från Boxholm som påbörjat 

stegresning för evakuering av den person 

som var kvar inne i lägenheten på fjärde 

våningsplan. 

Bild 14                                                                                    
Foto: Carl-Johan Norén, Östgöta Correspondenten 

Denna bild saknar klockslag men 

visar tydligt den miljö som rådde 

på loftgångarna ovanför 

startlägenheten på den västra 

långsidan. Trots detta lyckades 

den person som var kvar i 

lägenheten ovanför själv ta sig ut 

via loftgången. Vidare ses 

brandspridningen till träfasaden 

och bakomliggande 

cellplastisolering på fjärde 

våningsplan.  

Bild 15    Foto: Okänd 

Bild 16                                                                                                                   
Foto: Carl-Johan Norén, Östgöta 
Correspondenten                                                                       

Denna bild är tagen ca klockan 

16:07 och visar hur rökdykarnas 

släckinsats i lägenheten dämpat 

branden på balkongen.  
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Denna bild är tagen ca klockan 16:44 och 

visar hur taket och vinden antänder vid den 

södra gaveln. Bilden visar även hur 

sticklågor och heta oförbrända brandgaser 

strömmar ut ur takfoten längs hela 

fastighetens tak. Fortfarande ses 

brandgaser komma ur lägenheten och 

balkongen från startbrandlägenheten. 

Bild 17                                                                                       
Foto: Lennart Örberg 

Bild 18                                                                                       
Foto: Lennart Örberg 

Denna bild är tagen ca klockan 17:14 och 

visar hur takbranden tilltagit ytterligare och 

nu nått drygt halva fastighetens längd. I 

detta skede av insatsen bevakar endast 

insatspersonalen takbranden då det 

beslutats att inga släckförsök av taket ska 

genomföras.  
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6    Räddningsinsatsen 

6.1  Larmningen 

Totalt besvarade SOS-centralen i Norrköping7 20 st 112 samtal mellan klockan 15:41-16:29 

i detta ärende.  

Första larmsamtalet besvaras klockan 15:41:35. Inringaren berättar att det brinner på 

Prästgårdsliden i Mjölby. Lågor slår ut genom ett fönster och det är mycket folk som rör 

sig och skriker på platsen. Inringaren beskriver även att det brinner på det andra 

våningsplanet av fyra. Inringaren befinner sig ca 50-70 meter ifrån fastigheten och ser den 

västra långsidan med loftgångarna från sin position. På frågan från SOS-operatören om 

det finns personer kvar i lägenheten svarar inringaren; - Jag tror det. 

Det andra larmsamtalet besvaras klockan 15:42:00. Denna inringare befinner sig på den 

östra sidan av fastigheten och beskriver att det är lågor som slår ut genom balkongen från 

lägenheten på det tredje våningsplanet av fem och att det ser ut som hela våningsplanet 

brinner. Inringaren uppger att adressen är Prästgårdsliden  i Mjölby. Inringaren kan 

inte svara på om det finns personer kvar i lägenheten. 

Det tredje larmsamtalet besvaras klockan 15:43:25. Detta samtal kommer från loftgången 

eller trapphuset i direkt anslutning till startbrandlägenheten. Inringaren är mycket 

uppjagad och säger att det brinner och att det behövs ambulans. Informationen från 

inringaren är knapphändig samtidigt som det i bakgrunden hörs skrik och hur påtagligt 

allvarlig situationen är.  

Klockan 15:46:29 inkommer ett samtal från en person i lägenheten på våningsplan fyra, 

direkt ovanför den branddrabbade. Personen berättar att det brinner kraftigt utanför 

balkongen på den östra sidan och att det inte går att ta sig ut genom ytterdörren och ut på 

loftgången på grund av brand och rök på den västra långsidan. SOS-operatören ber 

personen stanna kvar inne i lägenheten och invänta räddningstjänstens personal. 

Resterande samtal inkommer från förbipasserande och personer utanför fastigheten. SOS 

meddelar till dessa att räddningstjänst och ambulans är larmade till platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Bilaga 10:1 STEP 
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6.2  Förlarm 

Förlarm om brand i byggnad larmas ut klockan 15:42:39 till Mjölby samt Skänninge 
8brandstation. Av förlarmet framgår att det är brand i byggnad samt adressen. 

Insatsstyrkan på Mjölby brandstation beger sig mot sina utryckningskläder och förbereder 

sig för en insats då de vet att förlarm endast kommer om något allvarligt har hänt. 

Ordonnansen som är den brandman som bemannar ett extrafordon tar emot förlarmet i 

personsökaren ca: 500 meter ifrån brandstationen och beger sig omedelbart mot 

brandstationen. Insatsstyrkan i Skänninge beger sig mot Skänninge brandstation. 

6.3  Stort larm 

Klockan 15:43:12 går, stort larm brand i byggnad flerfamiljshus samt information om 

larmadressen, ut till Mjölby och Skänninge brandstation. Enligt larmplan direktlarmas 

Ledningsenhet (5080) och Räddningsenhet (5010) samt på räddningsledarens order 

Höjdenhet (5030) från Mjölby. Från Skänninge brandstation direktlarmas 

Räddningsenhet (5310). Insatsstyrkan i Mjölby är efter förlarmet på väg att klä på sig 

utryckningskläder när stort larm kommer in. 

6.4  Under utryckning 

Räddningsledaren (RL) kvitterar larmet klockan 15:45:54 från fordon 5080. När RL 

svänger ut från brandstationen kan han, tack vare det korta avståndet till larmad adress, 

se lågor slå ut från husfasaden och samtidigt en kraftig rökpelare som stiger mot himlen. 

Redan i detta skede beslutar RL om att begära förstärkning. RL anropar SOS via radio och 

begär förstärkning från Boxholm med Räddningsenhet (5610) samt Vattenenhet (5640). 

Under samtalet med SOS framgår det att en person befaras vara kvar i lägenheten som 

brinner. I fordon 5010 ger brandförmannen (Bf) tillika rökdykarledaren order till 

rökdykarna om att ta på sig hela andningsskyddet inklusive ansiktsmask samt förbereda 

sig för rökdykning. Bf anropar under framkörning även Höjdenheten för att säkerställa att 

5030 har uppfattat den larmade adressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Bilaga 10:3 
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6.5  Framkomst 

När insatsstyrkan närmar sig larmadressen råder det ingen tvekan om vilken fastighet 

som brinner. Inom Prästgårdsområdet finns fler infartsvägar för räddningsfordon men 

här är det uppenbart vilken av infartsvägarna som är den aktuella. Samtidigt som RL i 

5080 når fram till den bom som blockerar infartsvägen öppnas den av okänd person. RL 

kan då åka fram och ställa sig snett framför fastigheten östra långsida för att lämna plats 

åt 5010 som kommer tätt efter. RL i 5080 kvitterar sig framme klockan 15:46:44. På plats 

möts såväl RL som Bf av en stor mängd människor, däribland anhöriga, som formligen 

drar i deras kläder och bekräftar att en person finns kvar inne i lägenheten. Samtidigt ser 

RL att det står ett antal människor både på balkonger och i fönster som kallar på hjälp. 

Från den branddrabbade lägenhetens balkong på tredje våningsplan slår lågor ut.  

Orientering, bedömning, beslut och order 

Efter en mycket kort orientering och lägesbedömning på plats, ger RL order till Bf om 

livräddning via rökdykning och att angreppsvägen är genom entrédörren på fastighetens 

östra långsida. Bf meddelar rökdykarna om ordern och börjar assistera med slangdragning 

genom trapphuset. Samtidigt går RL in i fastigheten för att öppna rökluckan i trapphuset 

men kan inte hitta manövreringen för luckan. I ett senare skede i insatsen konstateras att 

rökluckan öppnas per automatik via en rökdetektor på översta våningen av trapphuset. 

Under insatsen gång är trapphuset delvis rökfyllt men RL bedömer miljön som sådan att 

utrymning av boende i fastigheten ändå kan genomföras genom trapphuset.  

RL gör nu ett orienteringsvarv runt fastigheten och kan konstatera att det är fullt 

utvecklad brand från lägenheten på tredje våningsplan. Kraftiga lågor slår ut genom flera 

fönster och dörr på baksidan närmast den södra gaveln. Lågorna sträcker sig upp mot det 

fjärde våningsplanet och samtliga loftgångar på våningsplan tre, fyra och fem är helt eller 

delvis fyllda med svart brandrök. RL konstaterar att branden i detta skede fått fäste 

innanför plåtfasaden och vidare upp mot takfoten på den södra gaveln. Under denna korta 

orientering skriker omgivande människor på RL att det är personer kvar i byggnaden som 

behöver hjälp. RL kontaktar SOS för en första lägesrapport och begär ytterligare 

förstärkning i form av en räddningsenhet ifrån RTÖG9 Linköping.  

Samtidigt som RL gjort sin orientering har rökdykarna och rökdykarledaren nått upp till 

brandlägenheten på tredje våningen. I direkt anslutning till lägenhetsdörren befinner sig 

uppskattningsvis åtta till tio personer i mycket stor förtvivlan och desperation. 

Rökdykarna påbörjar sin insats10 samtidigt som rökdykarledaren försöker få fram 

information om var den saknade personen kan finnas. Under de närmsta minuterna har 

rökdykarledaren inte bara rökdykarna att ansvara för, utan får handgripligen hindra 

anhöriga från att inte rusa in i startbrandlägenheten.  

 

 

 

                                                           
9
 RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland. Förbund som omfattar Linköpings räddningstjänst och Norrköpings 

brandförsvar. 
10

 Rökdykningen genomfördes med ficklampor och Infraröd kamera. 
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Evakuering med höjdfordon 

Höjdenhet 5030 når brandplatsen strax efter 5080 och 5010. Brandmannen har på eget 

initiativ valt att inte köra in samma infartsväg som tidigare räddningsfordon utan väljer 

nästkommande infartsväg. Detta medför att 5030 kommer in framför fastighetens östra 

långsida med fronten mot 5010. RL ger order om att påbörja evakuering av personer som 

står och vinkar från sina balkonger och fönster. Ett första försök görs att börja evakuera 

personerna, men en felparkerad personbil försvårade uppställningsmöjligheterna, vilket 

medförde att 5030 kom för långt ifrån fasaden. Fordon 5010 flyttas något bakåt vilket 

medför att 5030 kommer närmre fasaden och kan börja evakueringen.  

Under efterföljande 10-12 minuter evakueras nio personer och en katt från tre lägenheter i 

fastigheten med hjälp av höjdenhet 5030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan i ett tidigt skede efter ankomst, såg RL en person stående i ett fönster i lägenheten 

direkt ovanför branden. Trots förflyttningen av 5030 lyckade man inte undsätta denna 

person. Detta kunde brandmannen i 5030 konstatera i ett relativt tidigt skede och gjorde 

RL uppmärksam på detta. RL ropade upp fordon 5610 Boxholm via radio och gav en 

förberedande order om livräddning via bärbar stege. 5610 kvitterade sig framme på plats 

klockan 16:01:49 och påbörjade omedelbart stegresning. Under tiden insatsstyrkan reste 

stegen lyckades emellertid mannen ta sig ut på egen hand via loftgång och ge sig själv till 

känna för RL. 

Räddningsenhet 5310 Skänninge kvitterade sig framme på plats ca klockan 15:58:00 och 

fick order av RL att säkra vattentillgången från brandpost till 5010 samt därefter dämpa 

branden på den södra gaveln av fastigheten. Det var i detta läge en uppenbar 

spridningsrisk till lägenheten på andra plan direkt under den branddrabbade.  

 

 

 

 

Bild 19-20                                                                        
Foto: Carl-Johan Norén, Östgöta Correspondenten 

Bild 20 
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Ledningsplats och skadeplatsorganisation 

Parallellt med rökdykarinsatsen och evakuering via höjdenhet har RL etablerat en 

ledningsplats vid fordon 5080 där RL, sjukvårdsledaren11 och polis har en första 

genomgång över aktuellt skadepanorama. Sjukvårdsledaren ansvarar för behovet av 

sjukvård och ambulanser medan polisen får till uppgift att spärra av området och 

utrymma den drabbade fastigheten helt. Sjukvårdsledaren skapar klockan 16:10:00 en 

första uppsamlingsplats i grannfastigheten.  

Klockan 16:10:00 anländer Vattenenhet 5040 Mjölby till brandplatsen. Den bemannas av 

en brandmästare och en brandman. Dessa båda var ledig personal som ringt till RL strax 

efter han kvitterat sig framme på brandplats. Brandmästaren blir av RL utsedd till 

Skadeplatschef (Skplch) och får en kort genomgång av vilka enheter som är på plats och 

vilka arbetsuppgifter som dessa har. Från klockan 16:10:00 styr Skplch det operativa 

arbetet på plats. 

Rökdykarinsatsen 

Rökdykare har på väg in i lägenheten systematiskt sökt av hall, klädkammare, badrum, 

vardagsrum, samt två sovrum. Det har under hela söket varit en mycket rökig miljö samt 

flera mindre eldhärdar som de släckt av med vatten. Efter att ha sökt igenom det andra 

sovrummet möter de en övertändning12 som uppfattas komma både framifrån och 

bakifrån i deras väg. De kyler brandgaslagret och lyckas dämpa branden. Rökdykarna 

påbörjar sitt återtåg på grund av luftbrist men söker igenom köket på sin väg tillbaks. 

Rökdykarna känner efter sitt sök en stor frustration över att inte ha kunnat finna den 

saknade personen, och samtidigt en känsla av att lägenheten är svårorienterad med många 

rum. Så här långt in i insatsen har det första rökdykarparet från 5010 förbrukat sina 

luftpaket. 

I väntan på ett nytt rökdykarpar, bedömer rökdykarledaren att miljön och sikten är så 

pass god att han gör egna sök samt dämpar branden i direkt anslutning till hallen.  

Efter några minuter blir rökdykarledaren avlöst av en ny rökdykargrupp från 5610 

Boxholm.  

De fortsätter längre in i lägenheten och söker av ytterligare rum samtidigt som de kyler 

heta ytor med vatten. Branden har högre intensitet längre in i rummen emot den södra 

gaveln och rökdykarna utstår en väldig värmebelastning i deras släckarbete. Även detta 

rökdykarpar påtalar att det är svårorienterat och att de uppfattar lägenheten som väldigt 

möblerad. 

Ett tredje rökdykarpar, brandman i 5030 och 5040 avlöser det andra rökdykarparet. De 

lyckas släcka ner brandhärdarna i de inre rummen men inte heller de finner den saknade 

personen.  

                                                           
11

 Sjukvårdsledare är den person som leder sjukvårdsarbetet i skadeområdet och därmed har det övergripande 
ansvaret för sjukvårdsinsatsen. 
12

 Övertändning är en övergång från det tidiga brandförloppet till en full utvecklad rumsbrand. 
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Slutligen skickas ett fjärde rökdykarpar in för att söka i den nu nästintill helt släckta 

lägenheten. De finner den omkomna personen i ett av sovrummen under två enkelsängar 

som skjutits ihop till en dubbelsäng. Klockan är då 17:22:00.  

Övrig brandsläckning  

Parallellt med rökdykarinsatserna i den lägenhet där branden startade har flera andra 

moment utförts i fastigheten. På grund av brandens intensitet och att lägenheten var 

genomgående blev det en brandspridning uppåt i fastigheten på både den västra och östra 

långsidan samt den södra gaveln av fastigheten. På den västra sidan spreds branden till 

loftgången på fjärde våningsplan och delvis in i lägenheten. På den östra sidan spreds 

branden från balkong till balkong och vidare in i lägenheten rakt ovanför. På den södra 

gaveln spred sig branden redan i ett tidigt skede av insatsen bakom plåtfasaden till takfot 

och vind. Tack vare byggnadens konstruktion13 så lät RL detta ske utan att lägga resurser i 

inledningsskedet på att förhindra en förmodad vindsbrand. 

Personal från 5310 Skänninge fick som uppgift av Skplch att släcka av branden i 

lägenheten på fjärde våningsplan. Räddningsenhet 2110 Linköping kvitterade sig framme 

på plats klockan 16:18:43. De fick som uppgift att säkerställa att hela fastigheten blev 

utrymd. Detta gjordes genom att forcera de lägenhetsdörrar som var låsta och genomsöka 

samtliga lägenheter i fastigheten.  

Klockan 16:50:00 väljer Skplch att avbryta alla pågående moment i fastigheten för en kort 

samling och genomgång. Skplch fastställer RL intention och meddelar att taket får brinna 

av.  

Höjdenhet 2130 Linköping får till uppgift av Skplch att enbart dämpa takbranden ovanför 

den södra gaveln för att förhindra en eventuell brandspridning till intilliggande fastighet. 

Samtidigt övertrycksätter14 man lägenheterna på det femte våningsplanet för att förhindra 

att varma brandgaser från takbranden ska tränga ner i lägenheterna och få en eventuell 

brandspridning. 

Räddningsenhet 2010 Linköping kvitterar sig framme på plats klockan 17:15:10. De fick 

till uppgift att tillsammans med Höjdenhet 2130 Linköping övervaka att taket brinner av 

på ett kontrollerat sätt. Räddningsenhet 2110 Linköping fortsätter med genomsökning av 

fastigheten och får tillgång till en huvudnyckel av fastighetsägaren. 

Totalt 31 brandmän arbetade samtidigt vid räddningsinsatsen. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Byggnaden är uppförd enligt SBN 67 som brandsäker byggnad vilket kan jämföras med BR 1 efter dagens 
byggregler. 
14 Med hjälp av en fläkt skapar man ett övertryck inne i lägenheten som förhindrar att brandgaser och rök 
kommer in.  
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Räddningsinsatsens avslut  

Klockan 20:40:00 avslutar RL räddningsinsatsen. Fastighetsägaren frågar 

räddningstjänsten om hjälp med bevakning. Det beslutas att tre brandmän från 

räddningstjänsten ska utföra bevakningen till klockan 07:30:00 efterföljande dag. 

Samverkan och stöd  

I den skadeplatsorganisation som sattes klockan 16:10:00 frigjordes RL från direkt 

operativa beslut. RL fick en mer samverkande roll då det blev uppenbart att olyckan var 

väldigt komplex och flera olika aktörer fanns inblandade. Tillsammans med polisens 

insatschef (PIC) och sjukvårdsledaren beslutades att den första uppsamlingsplatsen skulle 

flyttas till en närliggande förskola. Klockan 16:55:00 öppnas förskolan upp för anhöriga 

samt drabbade personer från fastigheten.  

RL kontaktade stf räddningschef vid Mjölby Räddningstjänst via telefon som fick till 

uppgift att aktivera kommunens POSOM15 -grupp i syfte att stötta och föra samtal med 

såväl anhöriga som drabbade personer från fastigheten.  

Stf räddningschef blir i sin roll bakre stöd till RL och ringer in ledig personal för att 

säkerställa den anpassade beredskapen i händelse av nya larm inom kommunen. I 

inledningen av insatsen kontaktade RL SOS och meddelade att Motala Räddningstjänst 

skulle ha beredskap vid händelse av nya larm inom Mjölby och Boxholms kommun. 

Olyckans omfattning gjorde att media tidigt sökte RL för information men hänvisades till 

stf räddningschef. 

Klockan 18:30:00 beslutar RL, PIC och fastighetsägaren om ett gemensamt 

informationsmöte på förskolan klockan 19:00:00. Under mötet beskrev RL 

räddningsarbetet på plats och svarade på frågor från de drabbade. Kommunens POSOM-

grupp fanns tillhands på förskolan under hela kvällen. 

Totalt åtta ambulanser och en sjukvårdsgrupp från US Linköping var på plats. Totalt fem 

personer fördes med ambulans till US Linköping. Familj och anhöriga till den omkomna 

personen fördes klockan 18:30:00 med buss till US.  

RL beslutar i samråd med stf räddningschef om avlastande samtal16 för 

räddningspersonalen efter insatsen. RL informerar ambulanssjukvården och polisen om 

detta. RTÖG Linköping meddelar att deras insatspersonal erbjuds detta på 

hemmastationen i Linköping.  

Klockan 21:16:49 frigörs Mjölby, Boxholm och Skänninges personal från insatsen och 

återvänder till Mjölby brandstation. 

 

 

 

                                                           
15 Kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande. 
16

 Stödsamtal för räddningspersonal efter känslomässiga starka upplevelser  
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6.6   Åter på Mjölby brandstation 

Stödsamtal fördes med insatsstyrkan, ambulanspersonal och polis på Mjölby brandstation 

efter insatsen. Samtalen återupptogs och avslutades 2011-03-04.  
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7    Analys 

7.1  Räddningsinsatsen 

Vid tidpunkten för larmet befann sig inte ordonnansen på Mjölby brandstation. Enligt 

gällande handlingsprogram17 kan den brandman som bemannar ett extrafordon befinna 

sig på annan plats än brandstationen inom kommunens gränser, men bege sig till 

olycksplatsen vid utryckning. I detta fall betydde det en uppskattad fördröjning på en till 

två minuter innan höjdenheten var framme på larmad adress. Bedömningen från 

utredarens sida är att denna fördröjning inte har påverkat evakueringen av nödställda.  

Vid framkomsten till olycksplatsen ställdes insatspersonalen inför en mycket kaotisk 

inledning. Brandens intensitet med meterhöga lågor på ena sidan av fastigheten, ett flertal 

personer i uppenbar fara och i behov av hjälp samtidigt som en person var bekräftat 

saknad i brandlägenheten. Dessa uppgifter blev räddningsledaren (RL) tvungen att sortera 

och prioritera under starka yttre påtryckningar från personer i direkt närhet. Utifrån de 

förutsättningar som rådde på platsen och de faktiska resurser som räddningsledaren 

befogade över var det en omöjlighet att kunna angripa alla uppgifter samtidigt. Utredaren 

anser att RL prioriterade rätt när han gav order om livräddande åtgärder genom 

rökdykning och evakuering av människor med hjälp av höjdfordon.  

Vid varje räddningsinsats ska räddningsledaren göra en riskbedömning. I situationer och 

bränder då det finns personer att rädda kan det lätt medföra att insatspersonalen pressar 

sig lite extra och då tar lite fler risker. Detta larm var just en sådan händelse och utredaren 

anser att RL kunde ha definierat gränserna tydligare för insatspersonalen i 

rökdykarinsatsen.      

I insatsen med höjdfordonet lyckades totalt nio personer evakueras från tre lägenheter. 

Räddning från höjdfordon ställer höga krav på brandmannen som med Mjölbys 

dimensionering och beredskap är ensam på fordonet. Situationen kan vara mycket 

stressande med människor i panik och känslan av att inget får gå fel. I den STEP18 analys 

som gjordes framgick det att efter ankomsten till skadeplatsen blev höjdfordonet stående 

ca fem minuter innan första uppställningsförsöket gjordes. Utredaren kan konstatera att 

RL order om att påbörja evakuering inte kom fram till brandmannen i höjdfordonet precis 

i inledningen av insatsen. Något som försvårade uppställningen var att en privat personbil 

stod otillåtet parkerad framför fastighetens östra långsida. Detta medförde att 

höjdfordonet kom för långt ifrån fasaden från den första uppställningsplatsen. 

I den skadeplatsorganisation som RL beslutade om kom det till en början handla om 

uppgiftsledning där Räddningsenhet 5010 tilldelades rökdykarinsats och Höjdenhet 5030 

evakuering av nödställda. Strax efter kom Räddningsenhet 5310 och tilldelades 

begränsning av brand och Räddningsenhet 5610 livräddning med bärbar stege. Inom kort 

skulle även fler enheter anlända ifrån Linköping. I befintlig dimensionering och beredskap 

för Mjölby räddningstjänst där brandmästaren fungerar som RL och brandförmannen 

rökdykarledare, blir insatser av denna storlek ohållbara med ett allt för stort span of 

                                                           
17

 Handlingsprogrammet redovisar kommunens planer för det olycksförebyggande arbetet samt 
räddningstjänstens operativa delar. 
18

 STEP, Sequense Time Event Plotting 
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control för RL och kräver en mer omfattande skadeplatsorganisation. Att sätta 

skadeplatsorganisationen är många gånger det bästa och effektivaste sättet för en lyckad 

insats. RL kan enligt avtal med RTÖG larma en brandingenjör i beredskap (Bing) som ska 

vara kontaktbar via radio/tele inom 90 sekunder. RL insåg i ett tidigt skede av insatsen 

svårigheten och omfånget i att styra det operativa arbetet, och därmed anser utredaren att 

det fanns goda möjligheter att utnyttja den brandingenjör i beredskap (Bing) som 

nuvarande avtal mellan Mjölby räddningstjänst och RTÖG ger möjlighet till. 

Olyckans omfattning med ett stort antal drabbade, totalt 19 lägenheter och ca personer 50 

boende i fastigheten gjorde att ledningsbehovet snabbt växte. RL insåg snabbt att han var i 

behov av ledningsstöd. RL ringde in stf räddningschef som begav sig från hemmet till 

brandstationen i Mjölby och fungerade som bakre stöd till RL. Utredaren anser att ett 

ledningsstöd för att avlasta RL var i princip en nödvändighet. Efter rådande 

dimensionering och beredskap för Mjölby räddningstjänst finns inget bakre/inre befäl i 

beredskap på den egna stationen, utan får vid behov ringas in av RL. Denna utredning 

pekar dock på behovet av ledningsstöd för komplexa olyckor av denna storlek. 

RL valde att placera ledningsplatsen framför fastighetens östra långsida vilket 

möjliggjorde att RL kunde övervaka skeendet och agera med direkt styrning. Olyckans 

omfattning gjorde även att det krävdes en nära samverkan med sjukvård, polis och 

fastighetsägare. Utredaren kan konstatera att valet av ledningsplats och funktionen i stort 

fungerade bra. Något som RL också själv påpekar, är att det kunde ha varit fler 

ledningsmöten under insatsens gång för att säkra en gemensam lägesbild.  

I rökdykarnas beskrivning av deras insats framgår det enhälligt att lägenheten var 

svårorienterad och väldigt möblerad. Som en konsekvens av att en person var saknad och 

inriktningen var livräddning dröjde det bara någon minut från Räddningsenhet 5010 var 

på plats tills rökdykarna var uppe vid lägenhetsdörren. Detta gjorde att rökdykargruppen 

inte hann ”läsa” byggnaden utifrån innan inträngning. Lägenheten består av två stycken 

lägenheter som slagits ihop till en niorumslägenhet. Totalt rörde det sig om en lägenhet på 

166 m2 med två balkonger. Utredaren kan konstatera att detta tillsammans med det långt 

gångna brandförloppet med fullt utvecklad rumsbrand i flera av rummen, inte gynnade 

möjligheterna för rökdykarna att snabbt söka av lägenheten efter den saknade personen. 

Utredaren anser att samarbetet mellan Mjölby räddningstjänst och RTÖG fungerade 

mycket bra. RL blev erbjuden förstärkning i ett tidigt skede i form av depåstöd som 

andningsskydd för rökdykare, ytterligare höjdenhet samt räddningsenhet. Totalt var 14 

personer från RTÖG på olycksplats och bidrog starkt till insatsens genomförande. Det kan 

konstateras att vid olyckor av denna storlek inom Mjölby kommun är vikten av ett 

gränslöst samarbete väldigt betydelsefullt för insatsens genomförande och utfall. 
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Framgångsfaktorer och lärdomar  

Det allt övergripande och tragiska är naturligtvis att en person omkom i denna olycka. Det 

utredaren ändå kan konstatera är att räddningstjänstens insats inte kunde utförts på 

något annat sätt för att förhindra detta faktum. Branden och därmed miljön i aktuell 

lägenhet, var vid räddningstjänstens ankomst redan i ett skede som inte på något sätt 

gynnade möjligheterna att finna den saknade personen. 

Något utredaren ändå vill påvisa är vilka faktorer som spelade in på det totala utfallet av 

insatsen och olyckan. Det som kan konstateras är att olyckor av denna omfattning och 

antal personer som var drabbade är något ytterst ovanligt för Mjölby räddningstjänst. I 

analysen blir det tydligt att en mindre räddningstjänst i inledningsskedet av en sådan här 

olycka inte är dimensionerade eller har resurser som krävs för att kunna angripa hela 

olyckan, och givet är att om det finns liv att rädda, så är det utgångspunkten. Det som 

senare händer då fler enheter ändå kommer till olycksplatsen och fler moment kan 

påbörjas, är att det blir tydliga svårigheter i att kunna ”växla upp” 

skadeplatsorganisationen från den lilla olyckan till den stora. Vid denna insats fungerade 

detta mycket tack vare att en ledig brandmästare såg branden från sitt hem i centrala 

Mjölby och på eget initiativ ringde RL och erbjöd sig att komma till olycksplatsen.  

Det som till viss del saknas inom befintlig operativ organisation vid Mjölby 

räddningstjänst är en uttalad skadeplatsorganisation/struktur som gör det lättare för RL 

att kunna ”växla upp” vid större insatser. Denna organisation/ struktur blir naturligtvis 

händelsestyrd beroende på olyckan, men den skulle fungera som ett ramverk att utgå 

ifrån. Utredaren anser att det skulle vara hjälpande inte bara för Mjölby utan även 

kringliggande stationer som Skänninge och Boxholm, att enklare förstå den roll de 

kommer att verka i. Tydligt är att idag beror skadeplatsorganisationen på vilken 

brandmästare som är i tjänst som RL, och kan i teorin medföra att den kan se ut på sex 

olika sätt.     

Problemen och frågeställningarna för en RL vid större komplexa olyckor, anser utredaren 

till stor del kan minimeras med fortlöpande befälsövningar. Vad gäller den enskilde 

brandmannens kompetens regleras denna utefter framtagen målplan med antal 

övningstimmar och i detalj vad en brandman förväntas klara av. Vid evakueringen med 

höjdfordonet bekräftades att övningen gett resultat. Vad gäller RL förmåga att handskas 

med större och komplexa olyckor beror det minst lika mycket på övning. Syftet med 

befälsövningar skulle vara att kontinuerligt få ett forum att belysa vikten av struktur, 

tydlighet och kommunikation i ledandet av en räddningsinsats. 
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7.2  Byggnadstekniskt brandskydd och brandförloppet 

Lägenhetens utformning och det tidiga brandförloppet  

Den aktuella lägenheten består ursprungligen av två lägenheter som slagits samman till en 

lägenhet omfattande 9 rum och kök (gemensam brandcell). Två entrédörrar leder till 

lägenheten, en från loftgången och en från trapphuset. Utrymning sker via 

loftgång/trapphus alternativt via balkong/fönster.  

Branden konstateras ha startat i rum A. Den omkomna personen gömmer sig under ett 

par sängar i rum B. 

 

 

 

 

 

  
 

 

Branden växer mycket snabbt till övertändning och fönstret i rum A sprängs. Dörren till 

rum A har lämnats öppen och rök och brand sprids till korridoren. Dörrar till rum C och 

balkong står öppna varför övertända brandgaser följer luftströmmen ut mot den inglasade 

balkongen. Entrédörren närmast rum A är sannolikt öppen under delar av brandförloppet. 

Det finns indikationer på att dörren har öppnats och stängts några gånger i ett tidigt 

skede. 

Branden får nu fäste i fasaden ovanför fönstret till rum A. Ovanför fönstret finns en 

friskluftsventil som lågorna pressas ut genom.  Mellan fasadens plåt/träpanel och vägg 

finns ett skikt av cellplast som antänds. Samtidigt fylls balkongen av brandgaser. 

Balkongen är belamrad med möbler och annat brännbart materiel som antänds.  

 

 

 

 

A 

B C 

Figur 2: Planritning över startbrandlägenheten 
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Cellplastens betydelse för brandspridningen  

Lågorna antänder fasaden i anslutning till fönstret i rum A. Mellan bokstäverna A och E har 

en fasadplåt suttit och här har branden fått fäste i cellplastisoleringen under plåten och 

sprider snabbt branden runt byggnadens hörn till dess gavel. Gaveln är av betong, täckt med 

ett skikt av 95 mm cellplast. Över detta har trapetskorrugerade aluminiumprofiler monterats 

med kanalerna vertikalt satta. Plåtens korrugering ger en skorstenseffekt med god tillgång till 

luft, vilket leder till en mycket snabbare brandspridning. När lågorna når vindsutrymmet av 

trä/tjärpapp/butylgummi sprids branden snabbt i hela takkonstruktionen. Det kan också 

noteras att brandspridningen längs gaveln sker i alla riktningar. All cellplastisolering på 

gaveln brinner bort genom att branden sprider sig både uppåt och neråt samt åt öster.  

Det är inte klarlagt exakt vilken typ av cellplast eller vilka brandtekniska egenskaper 

cellplasten hade. På bygglovsritningarna står endast cellplast angivet. Bedömningen är att 

cellplasten är av typen expanderad polystyren (EPS) ”frigolittyp”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Branden har sekundärt spridits 

nedåt i den västra fasaden, i 

cellplast/träpanel, in i lägenheten 

under startbrandlägenheten via en 

ventil av plast (se även bild 21, 

punkt D). Brandskadorna i denna 

lägenhet blir dock endast 

marginella. Fönstret vid D har vid 

något tillfälle också spruckit men 

branden verkar inte ha spridit sig 

in i lägenheten via fönstret. 

Bild 21-22                                                                                                                              
Foto: Mjölby räddningstjänst 

Bild 22 

A E 

D 

Bild 23: Pilen visar friskluftsventilen ovanför fönstret                               
Foto: Mjölby räddningstjänst 
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Balkongernas betydelse för brandspridningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När brandgaser fyller den möblerade och inglasade balkongen sker snabbt en 

övertändning. Ca 3-4 meter höga lågor täcker ovanförliggande balkongs glasparti. Även 

denna balkong är möblerad varför en antändning snabbt sker när glaspartiet sprängs av 

värmen. Därefter sprängs fönstren till innanför liggande rum och brand sprids in i denna 

lägenhet. Det noteras att brandspridning ej skett till den översta lägenheten trots 

motsvarande påverkan av brand. Detta torde bero på att denna balkong var tom på 

brännbart material och att lägenheten i övrigt var omöblerad. 

I stort sett all cellplast längs södra 

gaveln har brunnit bort bakom 

fasadplåten. Branden har spridit sig 

från gaveln in i takkonstruktionen.  

 

Bild 24                                                                     
Foto: Mjölby räddningstjänst 

Figur 3: Visar startbrandlägenheten sett från den östra långsidan 

A 
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Sekundärt sker brandspridning i fasaden i anslutning till balkongerna. Lågorna antänder 

även här det cellplastskikt som finns under träpanelen och branden sprids uppåt mot 

takkonstruktionen. På flera ställen i den östra fasaden sprids branden i cellplastskiktet 

under träpanelen. Plasten smälter/brinner upp och det bildas en brandkanal bakom 

träpanelen. Utifrån är delar av träpanelen i det närmaste oskadad medan den är kraftigt 

brandpåverkad inne i väggkonstruktionen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 25: Ovanförliggande balkong till 
startbrandlägenheten                                                      
Foto: Mjölby räddningstjänst 

Bild 26: ”Brandkanal” bakom träpanel          
Foto: Mjölby räddningstjänst 

Här har cellplasten 

brunnit bort. 

Panelbrädan har 

brutits bort i 

samband med 

brandplats-

undersökningen. 
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8    Slutsatser 

Utredningsuppdraget har varit att i skälig omfattning utreda brandspridningen och 

räddningsinsatsens genomförande i samband med branden. Detta har gjorts genom att 

kartlägga och undersöka tidsperioden närmast före branden samt räddningstjänstens 

åtgärder och insats i samband med och efter branden. 

Det har konstaterats att det finns faktorer som kan ha påverkat eller som har påverkat 

händelseförloppet. 

- Vid upptäckt av branden och efter släckförsök stängdes inte dörren till brandrummet. 
Detta medförde att branden fick till tillgång till syre och brandförloppet kunde 
accelerera. 

- Stora mängder brännbart material (bl.a. plastleksaker, kläder samt säng med 
madrass) i startbrandrummet har tillsammans med stor luftvolym i lägenheten samt 
fler stora ventilationsöppningar (öppen ytterdörr och balkongdörr, öppna 
fönsterpartier i balkonginglasning och öppet badrumsfönster) bidragit till en mycket 
snabb brandtillväxt och brandspridning inne i lägenheten. 

- Vid tidpunkten då räddningstjänsten larmades hade branden redan nått till fullt 
utvecklad rumsbrand och spridit sig utanför aktuell lägenhet. 

- Förekomsten av cellplastisolering innanför ytterbeklädnad på fasad medförde en 
snabb och intensiv brandspridning längs fasaderna samt till vinden på fastigheten. 

- Förekomst av stora mängder brännbart material (bl.a. möbler) på två balkonger har 
bidragit till en omfattande brand på dessa balkonger och brandspridning in i 
ovanliggande lägenhet. Balkongbranden har även inneburit att personer i flera andra 
lägenheter varit direkt eller indirekt utsatta för brand och brandgaser. 

- Fasadbeklädnad bestående av träpanel längs loftgångar i kombination med stora, 
brandtekniskt oklassade, fönsterpartier, har bidragit till en stor brand- och 
brandgasspridning längs västra fasaden och har på så sätt spärrat loftgångens 
funktion som utrymningsväg. 

- Evakuering med höjdenhet i kombination med invändig släckning i 
startbrandlägenheten prioriterades för första räddningsstyrka på brandplatsen. Detta 
innebar bl.a. att den utvändiga brandspridningen inte kom att hanteras förrän 
förstärkande resurser anlände. 

 

Tre grundfrågor har funnits som utgångspunkt för undersökningen 

 Vad är det troliga händelseförloppet från brandstart till 
räddningstjänstens ankomst? 

 
Branden startar i ett rum med hög brandbelastning. Efter brandstarten gömmer sig 
ett barn under en säng. Branden upptäcks och utrymning sker. Familjen upptäcker 
att ett barn saknas och börjar genomsökning av lägenheten. Dörrar lämnas öppna 
vilket medför snabb brandspridning. Förbipasserande larmar om branden till SOS 
Alarm AB. Övertändning av lägenhet medför brandspridning via fönster till fasad 
och vind. 
 

 

 



37 

 Hur har det byggnadstekniska brandskyddet påverkat 

brandförloppet?  

 
Brandspridning mellan lägenheter har orsakats av brandspridning via de inglasade 

och möblerade balkongerna samt via fönster och ventiler i fasad. Brandspridningen 

från startbrandlägenheten till takkonstruktionen har i huvudsak orsakats av brand i 

cellplastisoleringen. Det noteras att två loftgångar var så ansatta av rök/lågor 

under brandförloppet att utrymning via dessa stundtals omöjliggjordes. 

 Hur genomfördes räddningsinsatsen? 

 
Olyckans komplexitet och storlek med ett stort antal drabbade och omfattande 

brandspridning i fastigheten, gjorde att insatsstyrkan i inledningsskedet var 

underbemannade i förhållande till uppgifter. Som en konsekvens av detta 

bortprioriterades att förhindra den påbörjade brandspridningen i fastigheten som 

senare ledde till omfattande fasad och takbrand. Högsta prioritet gavs till uppgiften 

att rädda liv, detta genom invändig rökdykning efter saknad person i 

startbrandlägenheten samt evakuering av nödställda från övriga lägenheter i 

fastigheten med höjdfordon. Totalt 31 brandmän arbetade samtidigt vid 

räddningsinsatsen vilket ställde stora krav på räddningsledarskapet och 

ledningsfunktionen samt belyste vikten av en skadeplatsorganisation som är 

formbar efter olyckans storlek och växande hjälpbehov.  
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9    Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslag Mjölby Räddningstjänst 

 Utarbeta rutin som säkerställer att riskbedömning sker före rökdykning 
påbörjas samt förmedlas till rökdykarledaren. 
 

 Utarbeta en gemensam struktur för en skadeplatsorganisation med ökat 
ledningsstöd där det skapas bättre möjligheter för räddningsledaren att 
kunna hantera en räddningsinsats som växer i omfång. 

 
 Upprätta ett schema för befälsövning och ett system för uppföljning av 

befälens kompetens, detta för att säkerställa att den operativa förmågan 

tränas kontinuerligt med fokus på struktur, tydlighet och kommunikation i 

ledandet av en räddningsinsats. 
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10    Bilagor 

Bilaga 10:1  STEP 

Bilaga 10:2  Ritningar 

Bilaga 10:3  Fordonslista   

Bilaga 10:4 Sammanfattning av polisens 

brandorsaksundersökning 
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Bilaga 10:1  STEP 
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Bilaga 10:2  Ritningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startbrandlägenhet 
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Bilaga 10:3  Fordonslista med bemanning vid aktuellt larm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station Mjölby heltid   

5080 Ledningsenhet 

- Brandmästare/räddningsledare  

5010 Räddningsenhet 

- Brandförman/rökdykarledare 

- Chaufför 

- Rökdykare 1 

- Rökdykare 2  

5030 Höjdenhet 

- Brandman 

5040 Vattenenhet 

- Brandmästare/skadeplatschef 

- Brandman 

 

 

Station Skänninge deltid  

5310 Räddningsenhet 

- Brandförman 

- Brandman 

5370 Transportbil 

- Brandman  

  

   

 

 

Station Boxholm deltid  

5610 Räddningsenhet 

- Brandförman 

- Chaufför 

- Rökdykarledare 

- Rökdykare 1 

- Rökdykare 2  

5640 Vattenenhet 

- Brandman 

 

 

Station Linköping RTÖG 

2110 Räddningsenhet 

- Styrkeledare 

- Chaufför 

- Rökdykarledare 

- Rökdykare 1 

- Rökdykare 2 

2130 Höjdenhet 

- Brandman 

- Brandman 

2010 Räddningsenhet 

- Styrkeledare 

- Chaufför 

- Rökdykarledare 

- Rökdykare 1 

- Rökdykare 2 

2170 Restvärdesbuss 

- Brandman 

- Brandman  
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Bilaga 10:4 Sammanfattning av polisens 

brandorsaksundersökning 

 

Polisen har i sin undersökning  numrerat rummen i 

startbrandlägenheten från 1-10. Det har konstaterats att det är den 

södra delen av lägenheten dvs. rum 1-5 som har de största 

brandskadorna. Det primära brandområdet  bedöms vara i rum 1 

och den omkomna personen anträffades i rum 5. De rök och 

brandskador som konstaterats i rum 6-10 bedöms vara av sekundär 

art. 

 

Iakttagelser och undersökningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys och slutsats  

Branden bedöms ha startat i lekrum 1 och inledningsvis med stängd dörr. Syrebristen i 

rummet har gjort att energirika heta brandgaser har lagrats upp. Då dörren öppnats har syre 

strömmat in och branden har fått ett mycket hastigt förlopp. 

Inga elektriska fel som kan ha orsakat branden har iakttagits i rum 1. Enligt 

sakkunnigutlåtande från SKL med diarienummer 2012003837 så bedöms följande möjliga 

brandorsaker kvarstå: Barns lek med eld, tappad cigarett och anlagd brand. 

Med beaktande av tillhandahållen information beträffande tidsuppgifter är det mest 

sannolikt att branden har orsakats av barns lek med eld. 

Planritning över startbrandlägenheten 

Köket visade på kraftiga 

brandskador men det mesta av 

inredningen fanns kvar.  

Bilden är tagen från köket mot hallen och rum 1. 

Rum 1 har kraftiga brandskador och det bedöms 

som att branden har startat i detta rum. Utanför 

rumsdörren ses ett brand-V med spetsen mot 

dörrens nederkant. Taket i hallen uppvisade 

kraftig renbränning. Den bortbrända 

entrédörren på som mynnar ut på loftgången är 

placerad mittför dörren till rum 1.  

Köket med matplatsen (rum 4) 

Köket mot klädkammaren och rum 1 




