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Händelseförlopp 
Fastighetsägaren gick ut på gårdsplanen och upptäckte att gården var rökfylld, (som dimma) enligt ägaren. 
Han återvände in i huset för att kontrollera att det inte var brand i bostadshuset, men upptäckte inget där. När 
han kommer ut på gårdsplan ser han att rök kommer ut från takfoten på närliggande (södra) ladan där 
flisanläggningen finns. Ägaren ringer 112 och möter räddningstjänsten när de anländer. 
 
Byggnaden 
Byggnaden är en äldre ladugårdsbyggnad, med måtten ca: 8 gånger 25 meter. Ytterväggar är i sten, taket är 
belagt med eternitplattor, hela byggnaden är att betrakta som en brandcell. 
Byggnadens västra gavel gränsar till bostadshuset med ett avstånd av ca: 3 meter. Bostadshuset tak var beklätt 
med tegel, men med ett underliggande spåntak vilket utgjorde en risk för antändning. 
 
Räddningsinsatsen 
Vid räddningstjänstens framkomst var byggnaden helt övertänd, beslut i stort var att rädda bostadshuset. 
En begränsningslinje utgjorde ladans gavel mot bostadshuset samtidigt som man försökte släcka ned branden i 
ladan och dämpa lågor och gnistregn. Taket rasade in på ladan vilket ”ramade” in branden. Räddningsstyrkor 
från Mörbylånga, Degerhamn, Färjestaden samt Runsten anländer.  
Insatsen blev lyckad tack vare en stor räddningsstyrka och bra bedömning från räddningsledaren i första 
insatsen. 
 
Brandorsak 
Teknisk utredning från polisen kommer inte att utföras, men utredare från räddningstjänsten gör en bedömning 
att en trolig orsak kan vara självantändning i flislager vilket utgjorde ca; 19-20 kubikmeter. 
Brandskyddskontroll av anläggning utförd i juni 2011 och sotning i januari 2012. 
 
Förslag till åtgärder 
Kanske ha mindre flislager och möjligtvis täta kontroller i eller omkring flislager. 
Rökdetektor i lager seriekopplade till bostadshus? 
 
Svårigheter 
Vattenförsörjning vid denna typ av bränder och årstid är ett ständigt återkommande problem. Kunskap om 
branddammars placering och dess kapacitet viktigt när tankbilar töms vartefter. Vid denna insats fanns vatten 
att tillgå.  
 
 
 
 
 
 
 




