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Sammanfattning 

Fredagen den 11 januari 2013 inträffade en brand i ett enfamiljshus i , Söderköpings 
kommun. Den boende i huset, en 94-årig man, larmar själv räddningstjänsten via 112. 
Samtalet besvaras inom två sekunder och den efterföljande intervjun görs snabbt. Efter 20 
sekunder uppmanar SOS-operatören mannen att gå ut ur byggnaden. Samtalet fortsätter dock 
ytterligare en tid och efter 43 sekunder uppmanar SOS-operatören mannen på nytt att gå ut ur 
byggnaden och efter 50 sekunder kopplas samtalet ned. 
 
På grund av flera olika omständigheter bland annat att ett räddningsfordon körde i diket, att 
väglaget var mycket besvärligt samt lång anspänningstid kom räddningsinsatsen att inledas i 
ett senare skede än vad som är normalt för det aktuella området. Vid räddningstjänstens 
framkomst till platsen var det fullt utvecklad brand i hela byggnaden och räddningsarbetet 
inriktades på att rädda ett närliggande garage. Polisen har vid sin tekniska undersökning inte 
kunnat fastställa någon brandorsak på grund av att byggnaden är i det närmaste helt 
nedbrunnen. I samband med den tekniska undersökningen återfann polisen även kvarlevorna 
efter den 94-årige man som bodde i huset. Någon dödsorsak har inte kunnat fastställas på 
grund av skadorna på kroppen och den omkomnes identitet har fastställts genom DNA-prov. 
 
Denna utredning har visat på flera fördröjningar i samband med räddningsinsatsen. Ingen av 
dessa har dock bedömts påverka mannens möjligheter att överleva. Även andra brister bland 
annat när det gäller kommunens bygglovshantering och information/utbildning av enskilda 
har uppmärksammats. 
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1) Bakgrund 

Fredagen den 11 januari 2013 inträffade en brand i ett enfamiljshus på   
, Söderköpings kommun (fastigheten ). Vid räddningstjänstens 

framkomst var det fullt utvecklad brand i hela byggnaden och det visar sig då polisens 
tekniker genomför brandplatsundersökning att den 94-årige man som bodde i huset hade 
omkommit i branden. 
 
Då det rör sig om en dödsolycka ska, enligt kommunens handlingsprogram till skydd mot 
olyckor, olyckan utredas i ”större omfattning”. Detta innebär att räddningschef alternativt 
ställföreträdande räddningschef i samarbete med räddningsledaren för olyckan ska utreda 
olyckan. 
 
Foton från brandplatsen återfinns i Bilaga 2. 

1.1. Utredningens syfte och omfattning 
Räddningstjänstens olycksutredning ska inte förväxlas med till den polisutredning som görs 
med anledning av den aktuella branden. Till skillnad från polisutredningen som syftar till att 
klargöra om något brott har begåtts syftar denna utredning till att undersöka vilka åtgärder 
som vidtagits före själva branden för att skydda och begränsa skador på människor, egendom 
och miljö; vad som orsakat branden; brandförloppet; inblandade personers agerande; 
räddningstjänstens insats samt vilka åtgärder som i kan/bör vidtas för att förhindra eller 
begränsa skadorna av liknande olyckor i framtiden. 
 
Utredningen ska präglas av den så kallade systemteorin där människors eventuella 
felhandlande och misstag ses som symptom på bakomliggande problem i systemet. Sådana 
systemproblem kan till exempel vara felaktiga rutiner, bristande utbildning och övning eller 
organisationskulturen. Detta innebär med andra ord att utredningen ska bidra till en ökad 
kunskap om hur ett förbättrat skydd mot bränder kan uppnås och inte att utpeka någon enskild 
person som har ”handlat fel”. 
 
Vidare ska ett så kallat dubbel-loopslärande användas vid utredningen. Dubbel-loopslärande 
innebär att utredningen utöver att undersöka om givna mål har uppfyllts och givna rutiner och 
instruktioner för verksamheten har följts, även ska undersöka om målen, rutinerna och 
instruktionerna var bra. 
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2) Klockslag och tider 

Tidsfaktorn är av stor betydelse vid räddningsinsatser varför detta kapitel innehåller en 
sammanställning av olika tider för räddningsinsatsen. 

2.1. Tider dokumenterade hos SOS-alarm 
Följande tider har dokumenterats i SOS-alarms ärendehanteringssystem CoordCom: 
 
Klockslag Tid från 

inkommet larm 
Händelse 

18:03:45 00:00:00 112-samtal inkommer från fast telefon. 

18:03:47 00:00:02 112-samtal besvaras. 

18:04:35 00:00:50 Förlarm station 37, Bottna 

18:04:36 00:00:51 Förlarm station 700, Valdemarsvik 

18:04:41 00:00:56 Operatör antecknar: "gaveln har fattat eld". 

18:05:39 00:01:54 Stort larm station 700, Valdemarsvik 

18:05:55 00:02:10 Operatör antecknar "94 årig man ensam hemma, larmar, brandvarnare 
tjuter". 

18:06:01 00:02:16 Operatör antecknar "han tar sig ut själv" 

18:08:42 00:04:57 Stort larm station 37, Bottna 

18:08:43 00:04:58 Stort larm station 35, Söderköping 

18:08:58 00:05:13 Information skickas till Polisen. 

18:09:22 00:05:37 242-3580 (insatsledare Söderköping) status U (på väg). 

18:11:43 00:07:58 242-3710 (Bottna) status U. 

18:12:48 00:09:03 242-3560 (FIP Söderköping) status U. 

18:14:09 00:10:24 242-7010 (Valdemarsvik) status U. 

18:15:30 00:11:45 242-3510 status U. 

18:17:00 00:13:15 242-3540 (tankbil Söderköping) status U. 

18:30:34 00:26:49 Ambulans framme 

18:37:54 00:34:09 242-3580 status F (framme). 

18:40:46 00:37:01 242-3560 status F. 

18:49:05 00:45:20 242-3540 status F. 

18:53:14 00:49:29 242-3510 status F. 

19:32:35 01:28:50 Räddningsledare meddelar "Huset går ej att rädda. Garaget intakt. 
Delar av styrkan stannar kvar för eftersläckning". 

20:09:31 02:05:46 242-7010 status klar (hemma) 

21:44:47 03:41:02 242-7040 status klar 

23:08:53 05:05:08 242-3510 status H 

23:09:00 05:05:15 242-3540 status H 

23:10:01 05:06:16 242-3710 status H 

23:12:32 05:08:47 242-3580 status H 

23:44:22 05:40:37 242-3710 klar 

23:54:31 05:50:46 242-3580 klar 

00:12:28 06:08:43 242-3540 klar 

00:16:47 06:13:02 242-3510 klar 

00:20:56 06:17:11 242-3560 klar 
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2.2. Beräknade tider 
Följande tider har beräknats utifrån uppgifterna i CoordCom: 
 
SOS-alarm   

Svarstid 00:00:02 

Tid från inkommet 112-samtal till förlarm Bottna 00:00:50 

Tid från inkommet 112-samtal till förlarm Valdemarsvik 00:00:51 

Tid från inkommet 112-samtal till huvudlarm Bottna 00:04:57 

Tid från inkommet 112-samtal till huvudlarm 
Valdemarsvik 

00:01:54 

Tid från inkommet 112-samtal till huvudlarm Söderköping 00:04:58 

    

    

Station 35 - Söderköping   

Anspänningstid 242-3510 släckbil 00:06:47 

Anspänningstid 242-3540 tankbil 00:08:17 

Anspänningstid 242-3560 FIP 00:04:05 

Anspänningstid 242-3580 insatsledare 00:00:39 

Körtid 242-3510 00:37:44 

Körtid 242-3540 00:32:05 

Körtid 242-3560 00:27:58 

Körtid 242-3580 00:28:32 

    

Station 37 - Bottna   

Anspänningstid 242-3710 00:07:08 

Körtid 242-3710 okänd 

    

Station 700 - Valdemarsvik   

Anspänningstid 242-7010 00:09:33 

Anspänningstid 242-7040 Okänd 

Körtid 242-7010 Okänd, 
dock 
minst  

32 min. 
Körtid 242-7040 

    

Sjukvård   

Tid mellan räddningstjänstens & ambulans framkomst 

Okänd, 
ambulans 
först på 

plats 

    

Teknik   

Utalarmeringstid station 35 00:00:02 

Utalarmeringstid station 37 00:00:01 

Utalarmeringstid station 700 00:00:06 
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3) Bakomliggande faktorer 

I detta kapitel beskrivs bakomliggande faktorer som kan ha påverkat brandens förlopp och 
utgång. 

3.1. Byggnaden 
Den brandhärjade byggnaden var en envånings villa uppförd 1978 (enligt fastighetsregistret).  
Byggnadens konstruktion bestod av träregelväggar, mineralullsisolering och träfasad. 
Taktäckningen var tegel och grundläggningen utgjordes av en krypgrund som i byggnadens 
nordvästra del, på grund av marklutningen, hade ett par mindre ”källarutrymmen” tillgängliga 
utifrån. Troligen har ytskikten i bygganden till stora delar utgjorts av brännbara material då 
inga gipsrester har påträffats efter branden. Ett garage var uppfört i det närmaste parallellt 
med byggnadens norra fasad, kortaste avstånd mellan den brandhärjade byggnaden och 
garaget var ca 2,6 meter.  

3.1.1. Skiss över fastigheten 

 

Teckenförklaring 
 
               Utrymningsväg (dörr) 
 

Uppskattad del av 
byggnaden med fullt 
utvecklad  brand vid 
räddnings tjänstens 
framkomst. 
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3.1.2. Skiss över byggnaden samt fotografi 

 
Figur 1 - Skiss över byggnaden upprättad av de anhöriga (ur Polismyndighetens protokoll över 
brottsplatsundersökningen). Den svarta pilen anger var den omkomne återfanns. 

NORR 

Vindriktning 

Eldstad 
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Figur 2 - Villans södra gavel (från Polisutredning) 

3.1.3. Avsteg från byggreglernas med avseende på garaget 

Ett bygglov för garaget, som var placerat ca 2,6 meter från den nedbrunna byggnaden, 
beviljades 1987. På tomtkartan anges dock inte på vilket avstånd från bostadshuset som 
garaget ska placeras. Det finns inte heller några konstruktionsritningar över garaget eller 
information om vilka brandskyddsåtgärder som skulle vidtas i samband med uppförande av 
garaget i bygglovshandlingarna. Enligt de byggregler som gällde då garaget uppfördes (SBN 
80) skulle slutna garage större än 5 m² avskiljas från småhus i lägst brandteknisk klass B30. 
Om avståndet mellan två mot varandra vettande fasader översteg 4,0 meter räckte det dock 
med att vägg och eventuella dörrar utfördes i klass B30. Fönster fick utföras utan 
brandteknisk klass under förutsättning att varje enskilt fönster hade högst 0,2 m² fönsterarea 
och den sammanlagda fönsterarean uppgick till högst 1,0 m². Denna princip fick även 
tillämpas ned till 2,0 meter avstånd mellan fasaderna under förutsättning att 
räddningstjänstens insatstid understeg 20 minuter. 
 
I det aktuella fallet kan det konstateras att avståndet mellan de båda byggnaderna understiger 
4,0 meter samtidigt som räddningstjänstens insatstid överstiger 20 minuter. Garaget har såväl 
icke brandklassade fönster som dörr i fasaden som vetter mot bostadshuset. På 
bygglovsritningarna saknas dock dessa (se Figur 3).  
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Figur 3 - Foto över brandplatsen, måndagen efter branden. 

3.1.4. Brandskyddskontroll och sotning 

Senaste brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor utfördes 
2011-10-25. I protokollet från brandskyddskontrollen framgår att skorstenen var av stål samt 
att eldstaden eldades med ved. Vid kontrollen, som utgjordes av en okulär kontroll, anmärktes 
på att glidskydd till markstegen saknades i övrigt var skorsten och förbränningsanordning 
utan anmärkningar. Skorstenen sotades senast 2012-03-23. 

3.2. Den omkomne mannen 
Den omkomne mannen var 94 år och bodde själv i huset och ska, enligt uppgift från såväl sin 
dotter som kringboende ha varit ”mycket klar i huvudet”.  Mannens fru avled för en tid sedan 

 
 Då frun levde hade de hjälp av kommunens hemtjänst 

men mannen har, sedan frun avled, klarat sig utan hemtjänst. 

3.3. Väder 
Enligt ”Historiska väderdata” (www.rl.se) ska vädret klockan 17:50 på Kungsängens flygplats 
i Norrköping (ca 40 km NV brandplatsen) ha varit: 
 
Vind: ONO 6 m/s. 
Temp: -3°C 
Rel.fukt: 79% 
Moln: Mulet, lätt kornsnö 
 

Dörr och fönster som saknas 
på bygglovsritning 
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4) Händelseförlopp 

4.1. Brandorsak 
Polisen har inte kunnat finna någon brandorsak på grund av att huset i det närmaste var helt 
uppbrunnet efter branden. Polisen anger i sin utredning som möjliga brandorsaker till elfel 
alternativt vedeldningsrelaterad. Inte heller räddningstjänsten kan finna någon orsak till 
branden. Möjliga brandorsaker kan vara övertäckning av elradiator, glömd spis eller elfel (det 
ska enligt uppgift ha funnits möss i huset) ingen av dessa brandorsaker har dock kunnat 
fastställas. Att branden skulle vara eldstadsrelaterad bedömer räddningstjänsten som mindre 
troligt på grund av eldstadens placering och vilka utrymmen som var övertända vid 
räddningstjänstens framkomst. 

4.2. Brandförlopp och enskildas agerande 
Brandens utveckling och spridning har inte kunnat bedömas då vare sig brandorsak, 
startföremål eller startutrymme har kunnat fastställas. Räddningstjänsten har inte kunnat hitta 
några rester av gips i brandresterna vilket innebär att det troligtvis har varit brännbara material 
på såväl tak som väggar invändigt i huset. Detta innebär att ett relativt snabbt brandförlopp 
kan förväntas. 
 
När det gäller enskildas agerande är detta också till stora delar okänt. Det är dock säkerställt 
att den omkomne 94-årige mannen, som med största sannolikhet var ensam i byggnaden, 
uppmärksammar branden, kanske som en följd av att brandvarnaren aktiveras. Det är också 
säkerställt att mannen larmar räddningstjänsten via 112, att han i detta skede uppger att det 
brinner i gaveln och att han av SOS-operatören uppmanas att utrymma byggnaden. Vad som 
därefter inträffar är okänt. Den omkomne mannen hittas omedelbart innanför farstudörren i 
huset. Enligt uppgift ska dörren till farstun varit försedd med ett med trycke av plast, medan 
ytterdörren hade trycke av metall. Enligt uppgift från anhöriga låste mannen normalt 
ytterdörren först vid 21-tiden på kvällarna, varför dörren bör ha varit olåst vid branden. Det är 
dock möjligt att dörrtrycket av plast har blivit värmepåverkat och därför inte har gått att 
manövrera. Andra möjligheter till att mannen inte tog sig ut kan vara att han blivit 
desorienterad till följd av rök eller blivit medvetslös till följd av röken. 
 
Det har inte gått att fastställa dödsorsaken  

 

4.3. Larm- /utlarmningsfas 
Detta kapitel behandlar hur larmet togs emot på SOS-alarm samt hur räddningstjänstens 
styrkor larmades ut. 

4.3.1. Larm till SOS-alarm 

Av SOS-alarms loggar och den ljudinspelning som gjorts av 112-samtalet som rör den 
aktuella branden framgår att ett 112-samtal gällande branden inkommer 18:03:45 från en fast 
telefon. Det är den, i samband med branden omkomne, 94-årige mannen som själv ringer 
samtalet. 112-samtalet besvaras efter två sekunder av en annan SOS-central än Norrköping. 
Då samtalet besvaras av SOS-operatören hörs tydligt att en brandvarnare har aktiverats. Efter 
knappt 20 sekunder har SOS-operatören bildat sig en uppfattning av situationen och 
uppmanar inringaren att gå ut. Samtalet fortsätter dock efter detta och mannen lämnar bl.a. 
information om sin ålder, att det ”brinner i gaveln” och att han vill att brandkåren ska skynda 
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sig. 43 sekunder efter att samtalet besvarats säger SOS-operatören på nytt, och denna gång 
mycket tydligt och bestämt, ”Gå ut vi kommer!” och mannen meddelar att han ska försöka. 50 
sekunder efter att samtalet besvarats avslutas det. Den lokala produktionschefen på SOS-
alarm som deltar vid den avlyssning som räddningstjänstens olycksutredare genomför av 112-
samtalet i samband med olycksutredningen beskriver sitt intryck av mannen som ”lite 
förvirrad”. 
 
Larmplanen som aktiveras är, enligt SOS-alarms Ärendekopia – Räddning, för 
ärendetypsområde E37 – Bottna. I det aktuella fallet skall dock larmplan för 
ärendetypsområde E3770 – Södra Finnö aktiveras. Av de åtgärder som gjorts i samband med 
larmet framgår dock att det är larmplanen för ärendetypsområde E3770 och inte E37 som 
följts. 
 
Förlarm slås enligt larmplan på räddningsstationerna i Bottna och Valdemarsvik.  
 
SOS-operatören typar larmet som Brand i byggnad / villa. Larmplanen ger för det aktuella 
ärendetypsområdet att stort larm ska slås på stationerna i Bottna, Söderköping och 
Valdemarsvik. 
 
Operatören gör tre anteckningar i ärendet: 

 ”gaveln har fattat eld” 
 ”94 årig man ensam hemma, larmar, brandvarnare tjuter” 
 ”han tar sig ut själv” 

 
Av ljudinspelningen från 112-samtalet framgår det att mannen ska försöka ta sig ut själv 
vilket, vid en räddningsinsats, inte är riktigt samma sak som att ”han tar sig ut själv”. Denna 
nyansskillnad är dock inte lätt att uppfatta vid handläggningen av 112-samtal, speciellt inte i 
detta fall då samtalet påverkas av bakgrundsljud i form av en larmande brandvarnare och 
samtalet dessutom bör avslutas så fort som möjligt eftersom mannen befinner sig i det 
brinnande huset. Vidare bedöms detta inte ha haft betydelse för val av taktik/inriktning på 
räddningsinsatsen då branden vid räddningstjänstens framkomst var alltför omfattande för att 
någon person skulle kunnat räddas till livet och var av en sådan omfattning att rökdykarinsats 
bedömdes som omöjlig att genomföra. 
 
Det kan noteras att tiden mellan förlarm och huvudlarm är mycket lång för stationerna i 
Bottna och Söderköping medan den bedöms vara normal för stationen i Valdemarsvik. Detta 
medförde, i det aktuella fallet, då styrkan från Valdemarsvik körde i diket att det dröjde 
onödigt lång tid innan det fanns möjlighet att göra en rökdykarinsats vid det aktuella larmet. 
På bandinspelningar kan viss problematik med att få ut huvudlarmet uppfattas och en dialog  
förs mellan operatören som tog emot 112-samtalet och operatören som sitter vid 
”räddningstjänstbordet” på SOS-centralen i Norrköping. Problematiken rör i huvudsak 
tilldelningen av rapstalgrupp. 

4.3.2. Larmplan 

Det aktuella ärendetypsområdet omfattas av räddningstjänsten Söderköpings larmplan E3770. 
Inom detta område larmas på villabränder följande styrkor: 
 

 Räddningsstyrka Bottna (station 37) - detta är den styrka från räddningstjänsten 
Söderköping har kortast insatstid till det aktuella området. 
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 Räddningsstyrka Söderköping (station 35) (inklusive insatsledare som har delegation 
att agera som räddningsledare) - denna styrka är den enda räddningsstyrka i 
Söderköpings kommun som har kompetens att utföra rökdykning. 

 Räddningsstyrka Valdemarsvik (station 700) - detta är den styrka som beräknas ha 
kortast insatstid till det aktuella området. Styrkan larmas inom ramen för det avtal om 
”gränslös” räddningstjänst som finns inom Räddsam-E. 

4.4. Räddningsinsatsen och samverkan 
Kapitlet behandlar hur räddningsinsatsen utförts och samverkan mellan olika organisationer. 

4.4.1. Inrycknings-/anspänningsfasen 

Samtliga larmade stationer är deltidsstationer. Stationernas anspänningstid framgår nedan: 
 
Enhet Anspänningstid Differens mellan 

faktisk ansp. tid 
och mål i HP 

enligt handlings-
program (HP) 

vid det aktuella 
larmet 

 
Station 35, Söderköping 
242-3510 
(släckbil Söderköping) 

5 minuter 6 min 47 sek. + 00:01:47 

242-3540 
(tankbil Söderköping) 

5 minuter 8 min 17 sek. + 00:03:17 

242-3560 
(FIP Söderköping) 

90 sekunder  
(egen inriktning, ej fastställt i 

handlingsprogram). 
4 min 05 sek. + 00:02:35 

242-3580 
(insatsled. Söderköping) 

90 sekunder 39 sekunder - 00:00:51 

 
Station 37, Bottna 
242-3710 
(Släckbil Bottna) 

5 minuter 7 min 08 sek. + 00:02:08 

 
Station 700, Valdemarsvik 
242-7010  
(Släckbil Valdemarsvik) 

6 minuter 9 min 33 sek. + 00:03:33 

242-7040  
(Tankbil Valdemarsvik) 

12 minuter okänd okänd 

 
Som framgår av tabellen har samtliga enheter, med undantag från insatsledaren i 
Söderköping, haft för lång anspänningstid. 

4.4.2. Utrycknings-/framkörningsfasen 

I  nedan redovisas de mål för räddningstjänsten som finns uppsatta i kommunens 
handlingsprogram till skydd mot olyckor samt de faktiska tiderna vid denna insats. 
 
Moment Mål (minuter) Faktisk tid (min:sek) 

Mindre räddningsstyrka på plats (2 man) 30 Exakt tid okänd, uppskattas till 
26-33 min 

Räddningsstyrka på plats (5 man) 45 48:39 

Rökdykning 45 48:39 

Vattentransport 45 44:30 
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Det kan konstateras att räddningstjänsten inte lyckats nå alla mål som satts upp i 
handlingsprogrammet. Detta har troligen orsakats av kombination av förhållanden: 
 

1. Räddningsstyrkan från Valdemarsvik som, enligt avtal, gör första insats i området 
körde i diket som en följd av det dåliga väglaget. 

 
2. Huvudlarmet på station 37 (Bottna) och 35 (Söderköping) drogs drygt 3 minuter efter 

huvudlarmet på station 700 (Valdemarsvik). Då Söderköping ej får förlarm vid 
insatser i detta område förlorades tre minuter i utlarmningsfasen vilket medförde att 
det dröjde onödigt lång tid innan styrkan från Bottna fick förstärkning. 

 
3. Väglaget var besvärligt. Insatsledare uppskattar fördröjningen på grund av väglaget till 

ca 7 minuter. Detta motsvarar en sänkning av medelhastigheten med ca 9 km/h. 
Troligtvis var tidfördröjningen på grund av väglaget större. 

 
4. Anspänningstiden på stationen i Söderköping översteg angivna 5 minuter. 

4.4.3. Framkomsten 

Ambulans var första ”blåljusorganisation” på plats och var på framme 26 minuter och 49 
sekunder inkommet 112-samtal. Första ambulans lämnar framkomst/vindruterapport på 
talgrupp Östg Raps-8. Vid framkomstrapporten framgår att byggnaden är ”helt övertänd”. 
Aktuell ambulans använder sig av fyrställigt uttal av anropsnummer vid framkomstrapporten 
vilket får till följd att samtliga enheter från räddningstjänsten Söderköping (både Bottna och 
Söderköping) uppfattar det som att det är räddningstjänsten Valdemarsvik som är på plats. 
Orsaken till detta kan förklaras kognitivt utifrån de förväntningar som 
räddningstjänstpersonalen hade. I detta fall har det troligen skett en så kallad top-down-
bearbetning av sinnesintrycken. Detta innebär att det är de egna erfarenheterna som i första 
hand styr vad som uppfattas och inte sinnesintrycken (Wickens, 1999). Förväntningen på att 
styrka från Valdemarsvik skulle vara först på plats i kombination med användningen av 4-
ställigt anropsnummer och osäkerhet hos Söderköpingspersonalen kring vilka anropsnummer 
ambulans respektive räddningstjänsten i Valdemarsvik har gjorde att personalen från 
Räddningstjänsten Söderköping uppfattade att det var räddningstjänsten och inte ambulansen 
som var på plats. 
 
Någon minut innan räddningsstyrkan från Bottna anländer till olycksplatsen meddelas på 
Östg Raps-8 att styrkan från Valdemarsvik kört i diket och blir försenade. Detta medför att 
räddningstjänstpersonalen från Bottna blir lite tagen på sängen eftersom de uppfattat att 
räddningstjänsten Valdemarsvik redan var på plats och förväntade sig att dessa skulle ha 
påbörjat en insats. 
 
Då styrkan från Bottna kommer fram till brandplatsen konstateras att 2/3 av huset mer eller 
mindre redan är uppbrunnet och att taket rasat in över denna del. Den gavel som vetter mot 
garaget (norra gaveln) står kvar och är i det närmaste intakt liksom delar av väggen och ett 
fönster på husets framsida (vettandes mot öster i anslutning till det nordöstra hörnet).  

4.4.4. Räddningsinsatsen 

Styrkeledare från brandstationen i Bottna är första brandbefäl på plats och, utifrån uppgifterna 
från SOS-alarm i utlarmningsfasen, har styrkeledaren fått uppfattningen att personen som bor 
i huset har lämnat detta och antar att denne sökt skydd undan vädret i ett angränsande hus. 
Branden är vid styrkans ankomst omfattande och cirka 2/3 av byggnaden är redan nedbrunnen 
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och stora delar av taket på byggnaden har rasat in. Befälet väljer därför att inrikta insatsen på 
att förhindra brandspridning till ett närliggande garage (husets gavel mot garaget var 
fortfarande intakt vid styrkans ankomst).  Branden är i detta skede så omfattande och risken 
för ras så stor att det, även om styrkan från Bottna haft kompetens och numerär för att utföra 
rökdykning, inte är möjligt med en invändig insats. Insatsen inriktas därför på att förhindra 
brandspridning till ett angränsande garage på byggnadens norra sida. 
 
Insatsledare från Söderköping anländer strax efter styrkan från Bottna (efter 34:09). Styrkan 
från Bottna är således på plats ca 30 minuter efter larm (det är säkerställt att de var framme på 
platsen någon gång mellan 27 och 34 minuter efter larm). Insatsledaren delar styrkeledarens 
bedömning om situationen varför även fortsatt inriktning på insatsen är att förhindra 
brandspridning till andra byggnader. 
 
Innan förstärkning från Söderköping anländer tar vattnet i släck-/räddningsbilen från Bottna 
slut och förstainsatsperson från Söderköping som, i detta skede, har anlänt hjälper till med att 
förbereda slangutläggning så att insatsen ska kunna återupptas då enheter med mer vatten 
anländer. 
 
Då mer resurser anländer till platsen byggs slangsystemet successivt ut så att man har 
möjlighet att skydda även byggnader på andra fastigheter. Insatsledaren väljer även att flytta 
på en bil som är parkerad i garaget för det fall att branden skulle sprida sig till garaget. 
 
Då insatsen hade kommit igång flöt insatsen bra och för att citera en brandman ”inget gick 
tokigt under själva insatsen” även om det hade varit besvärligt att ta sig till platsen. 
 
Anhöriga till den omkomne mannen har meddelat att de kände sig väl omhändertagna av 
personalen på plats. 

4.4.5. Samverkan 

Samverkan mellan räddningstjänsten och ambulans/polis skedde endast i begränsad 
omfattning då huvuduppgiften för räddningstjänsten var att förhindra brandspridning mellan 
byggnaderna, då det inte bedömdes finnas någon levande person kvar i huset vid 
räddningstjänstens framkomst. 

4.5. Efterföljande åtgärder 
Eftersläckning av glödbränder görs på lördagen i samband med att polisens tekniker ska 
utföra brandplatsundersökning.  
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5) Särskilda iakttagelser, uppgifter m.m. 

I samband med insatsen noterar räddningstjänstpersonal att det finns en bensindunk som 
”svällt upp” bland brandresterna. Det är troligt att dunken varit placerad på altanen utanför 
byggnaden. 
 
Olycksutredare konstaterar vid besök på platsen måndagen efter branden att den braskamin 
med tillhörande skorsten som har funnits i huset har fallit genom bjälklaget och därefter vält 
ut på tomten utanför huset. Syllen som ligger på husets krypgrund finns kvar i den del av 
huset där braskaminen är placerad medan den är helt uppbränd i husets södra del. 
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6) Felträdsanalys 

En dödsbrand kan ses som en kedja av olyckliga omständigheter som samverkat och lett fram 
till det tragiska resultatet. För att tydliggöra orsakerna till varför en person omkommer vid den 
aktuella branden har en felträdsanalys genomförts. Vid en felträdsanalys utgår man från en 
topphändelse (t.ex. dödsbrand) och försöker sedan finna de olika delhändelserna som 
tillsammans orsakat topphändelsen. Dessutom klarläggs hur de olika delhändelserna 
samverkar för att utlösa topphändelsen. Det hela redovisas i ett felträd där det framgår hur de 
olika delhändelserna har samverkat för att generera topphändelsen genom så kallade ”och-
grindar” och ”eller-grindar”  (Bohgard et. al., 2010). I Bilaga 1 återfinns ett felträd för den 
aktuella dödsbranden, i detta felträd illustreras en ”och-grind” med ”&”-tecknet och en ”eller-
grind” med ”>1”. Nedan kommenteras de olika noderna (delarna) i händelseträdet. Samtliga 
fyra noder i händelseträdet (”Brand”, ”Utebliven utrymning”, ”Branden släcks ej” och 
”Utebliven/för sen räddning”)  måste vara uppfyllda för att en dödsbrand ska inträffa. 

6.1. Noden ”Brand” 
Någon utförlig genomgång av hur branden har uppkommit och spridit sig har inte gjorts inom 
ramen för denna undersökning då det saknas underlag för detta på grund av att det saknas 
vittnen och huset är i stort sett nedbrunnet. Inte heller polisutredningen har kunnat klarlägga 
brandorsaken. 

6.2. Noden ”Utebliven utrymning” 
Utebliven utrymning har delats upp i noderna ”ingen upptäckt” och ”misslyckad utrymning”. 

6.2.1. Ingen upptäckt 

En vanlig bakomliggande orsak till dödsbrand är att branden inte uppmärksammas i tid eller 
att den överhuvudtaget inte uppmärksammas. I det aktuella fallet larmar dock den omkomne 
SOS-alarm via 112 från den fasta telefonen i huset varför det får anses vara säkerställt att den 
omkomne har uppmärksammat branden. 

6.2.2. Misslyckad utrymning 

Om branden uppmärksammas bör i normalfallet branden inte få dödlig utgång. Men om 
utrymningen av en eller annan anledning ”misslyckas” så blir personen kvar i byggnaden och 
riskerar att omkomma. Bland de faktorer som kan leda till en misslyckad utrymning har 
räddningstjänsten Söderköping uppmärksammat fem olika faktorer: Funktionshinder, plötslig 
sjukdom, personen väljer att utrymma genom rök, blockerade utrymningsvägar samt beslut att 
ej utrymma. 
 
6.2.2.1. Funktionshinder 
I denna utredning har funktionshinder delats in i tre olika kategorier i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps blankett för dödsbrandsrapportering. Detta 
innebär att en uppdelning har gjorts i fysiska- och psykiska funktionshinder samt 
funktionshinder till följd av ålder. Mannen hade inga fysiska- och psykiska funktionshinder 
men var 94-år gammal vilket kan ha haft betydelse för möjligheterna att sätta sig i säkerhet 
och fatta beslut även om han beskrivs som pigg. 
 
6.2.2.2. Plötslig sjukdom 
Ytterligare en aspekt som kan leda till att en utrymning misslyckas är om personen som ska 
utrymma drabbas av plötslig sjukdom till exempel hjärtinfarkt, som en följd av den akuta 
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stress som en branden kan orsaka. Någon dödsorsak har inte kunnat fastställas då den 
omkomne mannens kropp var alltför svårt bränd efter branden. 
 
6.2.2.3. Väljer att utrymma genom rök 
En inte helt ovanlig orsak till att personer omkommer i bränder är att de väljer att utrymma 
genom röken istället för att ta en alternativ väg ut. Mannen hittas i anslutning till dörren till 
farstun och det är troligt att miljön i anslutning till dörren varit sådan att mannen antingen 
blivit desorienterad till följd av röken eller blivit rökförgiftad och därför inte lyckats ta sig ut 
till det fria. Valet att utrymma genom rök kan orsakas av bristande kunskap i brandförlopp 
och brandgasers (brandröks) toxicitet. 
 
6.2.2.4. Utrymningsvägarna blockerade 
För att möjliggöra en utrymning krävs att utrymningsvägarna inte är blockerade. Att 
utrymningsvägarna är blockerade så att de inte går att använda kan orsakas av: Brand/rök, 
föremål, kö av utrymmande personer, problem med att öppna dörrarna på grund av låsning. I 
det aktuella fallet kan köbildning uteslutas då mannen var själv i sin bostad. Vidare bedöms 
inte föremål ha blockerat utrymningsvägarna eftersom mannen bodde i det aktuella huset och 
sådana föremål skulle ha försvårat vardagen. Inte heller bedöms orsaken till den misslyckade 
utrymningen vara låsningen av dörrarna då mannen, enligt uppgift, normalt inte låste 
ytterdörren förrän vid 21-tiden. Ett annat alternativ är att innerdörren till farstun inte gått att 
öppna till följd av att dörrtrycket, som enligt uppgift troligtvis var av plast, har blivit 
värmepåverkat till följd av branden. 
 
Troligtvis råder kritiska förhållanden med avseende på brandrök i anslutning till ytterdörren 
då mannen försöker utrymma genom denna. Detta kan ha orsakats av att branden hunnit växa 
sig stor innan utrymning påbörjas. Faktorer som skulle kunna bidra till detta är lång 
varseblivningstid (tid till upptäckt av branden), beslut att larma 112 trots att branden växt sig 
stor eller ett för långt 112-samtal med SOS-alarm i kombination med ett snabbare 
brandförlopp än förväntat. Den omkomne nämner dock inte något om att han blir utsatt för 
rök under samtalets gång och han lägger inte heller på telefonen vid SOS-operatörens första 
försök att avsluta samtalet. Den omkomne förefaller, i samband med 112-samtalet, dessutom 
mycket lugn och lämnar en uppgift om ”att det brinner i gaveln” vilket sammantaget ger 
intrycket av att brand- och brandgasspridningen inomhus inte var så omfattande vid 
tidpunkten för larmsamtalet. Det som dock talar för denna slutsats är att mannen säger att han 
ska försöka utrymma byggnaden vilket ger intryck av att mannen upplever en viss osäkerhet i 
om han ska lyckas utrymma. 
 
6.2.2.5. Beslut att ej utrymma 
En orsak till att personer omkommer vid brand kan vara att man väljer att inte utrymma 
direkt. Detta kan hänga samman med att man försöker rädda värdefulla ägodelar, försöker 
släcka branden eller väljer att stanna kvar av andra skäl (t.ex. självmord).  

 
 

 
 

 
 Dessutom tyder platsen där mannen hittades på att han försökt ta 

sig ut ur byggnaden. Beträffande de övriga punkterna bedöms det som osannolikt att mannen 
har försökt släcka branden med utgångspunkt från platsen han återfanns på och uppgiften om 
att det ”brinner i gaveln” vilket bedöms vara en omöjlig släckuppgift för en privatperson att ta 



Sida 20(38)  
 

 
Räddningstjänsten 

sig an. Möjligheten att mannen försökt rädda värdefulla tillhörigheter innan han påbörjar 
utrymning kvarstår dock. 

6.3. Noden ”Branden släcks ej” 
Om branden hade släckts på ett tidigt skede hade detta kunnat förhindra att den utvecklade sig 
till en dödsbrand. En förutsättning för att branden ska kunna släckas är dock att byggnaden är 
utrustad med ett fungerande automatiskt släcksystem som kan nå branden eller att manuell 
släckning (med t.ex. handbrandsläckare) inleds på ett tidigt skede. Även i det sistnämnda 
fallet är det viktigt att det går att komma åt branden men även att branden upptäcks tillräckligt 
tidigt så att den inte har hunnit växa sig för stor. 
 
Det kan konstateras att automatiskt släcksystem saknades i byggnaden vilket är normalfallet 
för denna typ av byggnader (enfamiljshus). Att manuell släckning inte inleds kan bero på att 
brandredskap saknas, att branden hunnit växa sig för stor för att enkelt låta sig släckas, att 
personerna i byggnaden saknar förmåga (kompetens) för att släcka eller att de prioriterar 
annat (t.ex. att utrymma byggnaden). Det är troligt att den omkomne prioriterade annat än att 
försöka släcka branden med tanke på brandens lokalisering (i gaveln på huset). 

6.4. Noden ”Utebliven/för sen räddning” 
Ingen ytterligare person fanns i eller i anslutning till den aktuella byggnaden i samband med 
branden och det fanns därför ingen som på ett tidigt skede kunde undsätta den omkomne 
mannen. 
 
Under vissa gynnsamma omständigheter har räddningstjänsten möjlighet, att genom 
rökdykning, rädda en person som befinner sig i en brinnande byggnad till livet. 
Förutsättningarna för att genomföra en lyckosam livräddning är att: Ett tidigt larm till 
räddningstjänsten erhålls, att insatstiden (för styrka som kan genomföra rökdykning) är kort 
samt att ett beslut om livräddning tas. 
 
I det aktuella fallet kan konstateras att körtiden från brandstation till den aktuella brandplatsen 
är alldeles för lång för att möjliggöra en framgångsrik livräddande insats av en person som 
befinner sig kvar i en brinnande byggnad. Även om övriga tider t.ex. larmbehandlingstid, 
anspänningstid och angreppstid minimeras och det hade varit sommarväglag hade inte en 
räddningsinsats kunnat påbörjas tillräckligt snabbt för att rädda mannens liv. I detta fall är den 
förväntade insatstiden i det aktuella området 25-30 minuter vilket är en alltför lång tid för att 
en person ska kunna räddas ur denna typ av byggnad vid brand. 



Sida 21(38)  
 

 
Räddningstjänsten 

7) Uppmärksammade brister och framgångsfaktorer i samband 
med branden 

I detta kapitel redovisas brister som har lett till större skador eller kunde ha lett till större 
skador; framgångsfaktorer som bidragit till att skadorna vid den aktuella branden blivit 
mindre samt förslag till åtgärder för att minska sannolikheten för skador i framtiden. 

7.1. Fastighetsägaren 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som fastighetsägaren ansvarat för. 

7.1.1. Brister 

Av LSO 2:21 framgår att: ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 
livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”. 
 
På inkommande 112-samtal kan man höra att brandvarnaren aktiverats. Det finns inga 
misstankar att det skulle funnits några brister i brandskyddets utformning i den brandhärjade 
byggnaden. 
 
Att garagets faktiska utformning skiljer sig från den utformning som har angetts i bygglov har 
medfört en ökad risk för brandspridning till garaget i samband med den aktuella branden (se 
även kapitel 8.5.1). Bristen bedöms dock inte ha påverkat möjligheterna för den omkomne att 
överleva vid den aktuella branden.. 

7.1.2. Framgångsfaktorer 

Inga särskilda framgångsfaktorer noterade. 

7.2. Nyttjanderättshavaren där branden uppstod 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som nyttjanderättshavaren (den 
omkomne) där branden uppstod ansvarat för. 

7.2.1. Brister 

Av oklar anledning lyckas nyttjanderättshavaren inte utrymma byggnaden på egen hand. 
Något som skulle kunna bidra till att nyttjanderättshavaren inte lyckas utrymma är bristande 
kompetens avseende brandförlopp och brandgasers (brandröks) giftighet vilket skulle kunnat 
leda till att mannen väljer påbörja utrymningen i ett för sent skede (väljer att larma via 112 
innan utrymning påbörjas) eller ett beslut om att utrymma genom rök istället för att försöka ta 
sig ut någon annan väg genom att t.ex. ta sig in i ett annat rum, stänga dörren och därefter 
försöka ta sig ut genom fönstret. 

7.2.2. Framgångsfaktorer 

Branden uppmärksammas av nyttjanderättshavaren och räddningstjänsten larmas via 112. 
Detta har förmodligen bidragit till att räddningstjänsten kom tillräckligt snabbt på plats för att 
kunna förhindra brandspridning till andra byggnader., 

                                                 
1 2 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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7.3. Övriga nyttjanderättshavare 
Inga övriga nyttjanderättshavare fanns i den aktuella byggnaden. 

7.4. Den kommunala räddningstjänsten 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som den kommunala 
räddningstjänsten ansvarat för. Ingen av de noterade bristerna när det gäller räddningsinsatsen 
(punkt 1-7) har dock bedömts kunna påverka den tragiska utgången av branden. Observera att 
den kommunala räddningstjänsten i detta fall utgörs av två olika organisationer: Söderköpings 
kommuns räddningstjänst (med stationer i Söderköping och Bottna) samt Valdemarsviks 
kommuns räddningstjänst. 

7.4.1. Brister 

1) För lång insatstid till det aktuella området. 
2) Ingen av de larmade enheterna, med undantag från insatsledaren, höll den fastställda 

anspänningstiden. 
3) Räddningstjänsten Valdemarsviks släckbil kör i diket i samband med larmet och dras 

upp med hjälp av tankbilen. Detta försenade insatsen då räddningstjänsten 
Valdemarsvik normalt torde vara först på plats i det aktuella området. Styrka från 
Valdemarsviks kommun kom uppskattningsvis 20-30 minuter (säkerställt att det var 
minst 12 minuter) senare till platsen än normalt på grund av dikeskörningen, det 
besvärliga väglaget och den långa anspänningstiden. Däck på släckbil 242-7010 
(Valdemarsvik) ska enligt uppgift till olycksutredaren ha varit slitna. 

4) All personal utgick ifrån att den omkomne mannen redan hade satt sig i säkerhet vid 
insatsens inledning utifrån uppgifterna från SOS-alarm. 

5) Samtliga räddningsenheter (med undantag från insatsledaren och FIP från 
Söderköping)  har inte statussignalerat i den omfattning som krävs för att insatsen 
ska kunna följas upp som önskat. 

6) Flera fordon från räddningstjänsten Söderköping får sladd i det besvärliga väglaget. 
Kontroll av däcken på de tunga fordonen (>3,5 ton totalvikt) från räddningstjänsten 
Söderköping har gjorts med följande resultat: 
 
Fordon Axel Däck Mönster-

djup 
Märkning 
M+S 

Finns på 
STRO-
lista

2
 

Kommentar 

242-3510 Fram Bridgestone 
R297 

15 mm Nej Nej Godkänt däck. 

242-3510 Driv Michelin 
XDN 

18 mm Ja Nej Godkänt däck då 
fordonet är 
utrustat med on-
spot-slirskydd. 

242-3540 Fram Aurora  
DL03 

9 mm Nej Nej Godkänt däck. 

242-3540 Driv Firestone 
FD600 

13 mm Nej Nej Godkänt däck då 
fordonet är 
utrustat med on-
spot-slirskydd. 

242-3540 Stöd Goodyear 
G391 

18 mm Nej Nej Godkänt däck. 

242-3710 Båda Nokian 
Hakkapeliitta 

>5 mm Ja Ja Godkänt däck 
(dubbat) 

                                                 
2 The Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) har tagit fram en lista tillåtna vinterdäck som uppfyller 
Trafikverkets krav  (STRO, 2012). 
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Samtliga däck är godkända för användning vid vinterväglag på ovanstående fordon 
då fordonen är försedda med on-spot-slirskydd (se SFS 1998:1276). Lämpligheten av 
valda däck kan dock diskuteras då majoriteten av dem ej är anpassade för vinterbruk. 
De lätta fordonen (242-3560 och 242-3580) samt den ”medeltunga” släck-
/räddningsbilen från Bottna (totalvikt 6,5 ton) var vid branden utrustade med 
dubbdäck. 

8) Med tanke på att mannen uppmärksammat branden och ändå inte tagit sig ut finns 
anledning att misstänka att en bakomliggande orsak till dödsfallet är bristande 
kompetens om bränder, brandförlopp och hur man bör agera vid brand (se även kapitel 
7.2.1). 

8.1.1. Framgångsfaktorer 

1) Att styrkan i Söderköping larmades automatiskt vid den aktuella branden bidrog till 
att brandspridning till garaget kunde förhindras trots att insatsen från styrkan från 
Valdemarsvik försenades. 

2) Dubbade däck på släck-/räddningsbilen från Bottna bidrog till att de inte behövde 
reducera hastigheten lika mycket i samband med utryckningen vilket kan ha bidragit 
till att brandspridning till garaget kunde förhindras. 

8.2. SOS-alarm AB 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som SOS-alarm AB ansvarat för. 
Ingen av de noterade bristerna har dock bedömts påverka insatsresultatet. 

8.2.1. Brister 

1) Det uppstod en fördröjning mellan huvudlarmet på stationen i Valdemarsvik och 
huvudlarmet på stationerna i Bottna och Söderköping. Detta medförde att det tog 
onödigt lång tid innan styrka från Söderköping var på plats. 

2) Uppgifterna i utalarmeringen: ”han tar sig ut själv” fick till följd att 
räddningspersonalen utgick från att mannen tagit sig ut på egen hand när han i själva 
verket var kvar i byggnaden. 

8.2.2. Framgångsfaktorer 

1) Det sätt på vilket intervjun av den hjälpsökande gjordes avspeglar en stor 
professionalitet. Utredarens bedömningen är att det inte hade gått att genomföra 
intervjun snabbare. Vid avlyssning av ljudinspelning framgår att SOS-operatören har 
fått den information som behövs inom 20 sekunder och försöker avsluta samtalet. Den 
hjälpsökande uppfattar dock inte att han har lämnat den information som behövs och 
fortsätter samtalet varför detta avslutas först 30 sekunder senare. Detta kan bero på 
gammal kunskap om att man vid samtal till 90 000 tidigare skulle begära brandkåren 
varpå dåvarande LAC vidarekopplade samtalet till brandkårens egna larmcentral. 
Räddningstjänsten bedömer, utifrån larmsamtalet, att den omkomne mannen saknade 
kunskap om dagens förhållande vilket medförde att samtalet fortsatte de ytterligare 30 
sekunderna då han förväntade sig att bli vidarekopplad vilket inte skedde. 

2) Införandet av förlarm innebar i detta fall en förkortad insatstid på 4 minuter och 7 
sekunder. Detta beroende på den långa tiden innan huvudlarm slås på stationen i 
Bottna och att första styrka kör av vägen. Om förlarm inte funnits hade det varit stor 
sannolikhet för att branden hade spridit sig till garaget. 
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8.3. Sjukvården 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som Sjukvården ansvarat för. Ingen 
av de noterade bristerna har dock bedömts påverka insatsresultatet. 

8.3.1. Brister 

1) Framkomstrapporten/vindruterapporten var lite otydlig beträffande vem som lämnade 
den (4-ställigt anropsnummer användes) varför samtliga enheter från 
räddningstjänsten Söderköping uppfattade det som att det var räddningstjänsten 
Valdemarsvik som lämnade den. 

8.3.2. Framgångsfaktorer 

1) Lämnad framkomstrapport bidrar till att styrkan hinner förbereda sig mentalt. 

8.4. Polisen 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som Polisen ansvarat för. Ingen av 
de noterade bristerna har dock bedömts påverka insatsresultatet. 

8.4.1. Brister 

Inga. 

8.4.2. Framgångsfaktorer 

1) Polisen initierar en ”egen” räddningsinsats gällande eftersök av försvunnen person 
(bl.a. med hund) eftersom mannen inte befinner sig utanför byggnaden vid 
räddningstjänstens framkomst. 

8.5. Söderköpings kommuns byggnadsnämnd 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som Söderköpings kommuns 
byggnadsnämnd ansvarat för. Bristerna bedöms ha försvårat räddningsinsatsen samt bidragit 
till ett ökat resursbehov under insatsen. Bristerna bedöms dock inte ha haft någon betydelse 
för möjligheterna att rädda den omkomne mannen. 

8.5.1. Brister 

1) I samband med bygglov har det inte säkerställt att garagets eller bostadshusets 
ytterväggar uppfyller brandteknisk klass B30.  

2) Var garaget skulle placeras var oklart i beviljat bygglov. 
3) I samband med att garaget uppfördes har det inte funnits tillräcklig kontroll på att 

garaget uppfördes i enlighet med beviljat bygglov. 

8.5.2. Framgångsfaktorer 

Inga särskilda. 

8.6. Trafikverket 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som Trafikverket ansvarat för. 
Bristerna bedöms ha orsakat en längre framkörningstid till brandplatsen. 

8.6.1. Brister 

1) Väglaget på den allmänna vägen mellan Börrum och Ramsdal var vid branden mycket 
besvärligt och bestod till största delen av spårig is. Vägen var mycket hal varför 
chaufförer och befäl bedömde olycksrisken som stor. Detta innebar att 
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räddningsfordonen på väg till branden sänkte farten kraftigt. Trots detta får flera 
fordon sladd, däribland släckbil 242-3510 och tankbil 242-3540 (se även kapitel 7.4.1. 
punkt 3) och 6)). 

 
Även väglaget på vägen mellan Valdemarsvik och Södra Finnö var besvärligt vilket bl.a. 
avspeglar sig i att släckbilen 242-7010 från Valdemarsvik går av vägen. 

8.6.2. Framgångsfaktorer 

1) Framkomligheten med avseende på snöröjning var utan problem. 

8.6.3. Kommentar 

I samband med eftersläckning dagen efter branden (annan chaufför) får tankbilen som är på 
väg till brandplatsen, i låg hastighet, åter sladd på den aktuella vägsträckan. Även denna gång 
lyckas tankbilschauffören häva sladden.  
 
Måndagen 2013-01-14 besöker räddningstjänstens olyckutredare brandplatsen i syfte att 
samla information om branden. I samband med transport till platsen får framförvarande bil 
(en framhjulsdriven Ford Mondeo av herrgårdsvagnstyp) bakvagnsladd i en uppförsbacke och 
går av vägen. Olyckan vållade dessbättre inga personskador och inga större materiella skador 
då den skedde i förhållandevis låg hastighet. Även vid denna tidpunkt var väglaget på vägen 
mycket besvärligt med spårig is. 

6.14. Samverkan via Rakel 
I detta kapitel redovisas de brister och framgångsfaktorer som gäller generellt för samverkan i 
Rakel. Länets regionala rakelgrupp bör utveckla rutinerna för samverkan i rakel och sprida 
erfarenheterna från denna insats. 

6.14.1. Brister 

Användning av 4-ställigt uttal av anropsnummer vid ambulansen framkomst-/vindruterapport 
gjorde att samtliga enheter från räddningstjänsten Söderköping uppfattade att 
räddningstjänsten Valdemarsvik var på plats. Användning av 4-ställigt uttal av 
anropsnummer, har det visat sig, sker frekvent vid användning av rapstalgrupper. 

6.14.2. Framgångsfaktorer 

Bra med gemensam talgrupp för framkörning (Östg Raps-8). Samtliga anländande enheter 
fick del av första enhetens framkomstrapport och samtliga enheter uppfattade att 
räddningstjänsten Valdemarsvik skulle bli försenade på grund av dikeskörning. 
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7) Slutsatser och diskussion 

Den felträdsanalys som genomförts i utredning har visat att följande faktorer bidragit till 
dödsbranden: 
 

 Det börjar brinna av okänd anledning. 
 Den omkomne mannen lyckas ej utrymma. Det är oklart varför utrymningen 

misslyckas men det kan bero på: 
o desorientering och rökförgiftning till följd av utrymning genom rök (troligaste 

orsak), 
o sent beslut om att utrymma till förmån för att t.ex. larma 112 och (mindre troligt) 

eventuellt försök att rädda personliga ägodelar, 
o plötslig sjukdom,  
o dörrtrycke till farstu gick ej att manövrera då det troligtvis var av plast och kan ha 

börjat mjukna till följd av branden, 
o snabbt brandförlopp bl.a. till följd av att de invändiga ytskikten i byggnaden 

troligtvis bestod av brännbara material (tillåtet i denna typ av byggnad). 
 Branden släcks ej på grund av: 

o automatiskt släcksystem saknas (saknas normalt i denna typ av byggnad), 
o manuell släckning görs ej. 

 Utebliven räddningsinsats på grund av: 
o lång körtid till brandplatsen, vilket i sin tur resulterade i beslut enligt nästa punkt, 
o beslut att ej utföra livräddning till följd av för stora risker för personalen och att 

räddningsledaren bedömer att det ej finns något liv att rädda. 
 
Vid den aktuella branden har flera olika faktorer samspelat vilket har medfört en längre 
insatstid för räddningstjänsten än förväntat. I normalfallet skulle räddningsstyrka från 
Valdemarsvik ha anlänt något innan styrkan från Bottna till det aktuella området. Styrkan från 
Valdemarsvik har dessutom numerär och kompetens för att genomföra rökdykning vilket 
styrkan från Bottna saknar. I detta fall fanns rökdykare (från Söderköping) på plats 49½ minut 
efter larm det vill säga cirka 20 minuter senare än förväntat. Med hänvisning till ambulansens 
framkomstrapport, styrkeledaren från Bottnas beskrivning av situationen vid dennes 
framkomst samt insatsledarens beskrivning av situationen då denne kom fram till platsen 
bedöms det inte ha varit möjligt att rädda den omkomnes liv, även om insatsen förflutit 
problemfritt, på grund av brandförloppets hastighet. Styrkeledaren från Bottna menar vidare 
att det vid deras framkomst inte fanns möjlighet att genomföra rökdykarinsats, även om de 
hade haft kompetens och numerär för att utföra detta, på grund av hur utvecklad branden var. 
 
Förväntad insatstid för en styrka med rökdykningskompetens (Valdemarsvik) är 25-30 
minuter i det aktuella området under normala förhållanden. Detta bedöms var en alltför lång 
insatstid för att en person i en brinnande byggnad ska kunna räddas till livet. I princip hade 
det behövts en styrka i det aktuella området  för att mannen, hypotetiskt sätt, skulle 
kunnat räddas till livet. Eftersom underlag för deltidsstation saknas i området till följd av att 
arbetstillfällen, i princip, saknas i området är enbart en heltidsstyrka möjlig att upprätthålla. 
Med utgångspunkt för kostnaderna för en heltidsstyrka och frekvensen av larm i det aktuella 
området bedöms dock inte sådan räddningsstyrka vara samhällsekonomiskt lönsam. 
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7.1. Förslag till förbättringar/fortsatta utredning 
I detta kapitel redovisas förbättringsförslag som skulle kunna minska sannolikheten för 
olyckor, minska konsekvenserna av bränder och andra olyckor samt göra räddningsinsatser 
effektivare. 

7.1.1. Kommunal räddningstjänst 

8.1.1.1. Det är lämpligt att rutiner tas fram för hur man ska agera i händelse av att 
ett räddningsfordon kör i diket. I det aktuella fallet hade det varit bättre att 
ett fordon fortsatt fram till branden för att kunna påbörja en första insats 
istället för att, som skedde i det aktuella fallet, dra upp fordonet som 
hamnat i diket. 

  
8.1.1.2. En översyn behöver göras av anspänningstiderna för de olika stationerna i 

Söderköpings kommun. Även tidigare olycksundersökningar har visat att 
5 minuter anspänningstid överskrids. Det är lämpligt att kommunens 
handlingsprogram korrigeras efter de faktiska förhållandena. 

  
8.1.1.3. Poängtera vikten av att statussignalering görs vid utryckning, framkomst, 

då olycksplatsen lämnas samt vid hemkomst till station för att underlätta 
uppföljning av insatser. 

  
8.1.1.4. Orsakerna till den långa anspänningstiden vid stationen i Valdemarsvik 

bör undersökas ytterligare. 
  
8.1.1.5. Det bör säkerställas att chaufförer vid räddningstjänsterna har erforderlig 

utbildning, övning och erfarenhet för att framföra tunga fordon på 
vinterväglag. 

  
8.1.1.6. Räddningstjänsten Söderköping bör genomföra en förnyad bedömning 

kring vilka däck som de tyngre räddningsfordonen bör vara utrustade med 
vintertid. Detta då det aktuella larmet har visat att de däck som de aktuella 
fordonen är utrustade med är otillräckliga vid besvärligt vinterväglag. 

  
8.1.1.7. Räddningstjänsten Valdemarsvik bör kontrollera mönsterdjupet på däcken 

på släckbilen 242-7010, då uppgifter framkommit att mönsterdjupet skall 
ha varit dåligt. 

  
8.1.1.8. Inför nästa handlingsprogram till skydd mot olyckor bör Söderköpings 

kommun analysera hur man bäst utformar utbildnings- och 
informationsverksamheten så att man når alla kommunmedlemmar. 

7.1.2. SOS-alarm 

8.1.2.1. SOS-alarm bör undersöka varför det uppstod en fördröjning mellan 
huvudlarmen på de olika stationerna. 

  
8.1.2.2. I utbildning av SOS-operatörer bör det tas upp vilken betydelse 

informationen vid larm kan ha för det fortsatta räddningsarbetet (avser 
informationen om att ”han tar sig ut själv” istället för, som mannen sade 
att han skulle försöka ta sig ut själv”). Till följd av informationen från 
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SOS-alarm utgick räddningspersonalen i detta skede från att mannen tagit 
sig ut själv medan han i själva verket var kvar i byggnaden. Det bör i 
sammanhanget dock poängteras att nyansskillnaden var svår att upptäcka 
vid det aktuella 112-samtalet samt att det inte hade någon betydelse för 
valet att enbart bekämpa branden utifrån. 

7.1.3. Ambulanssjukvården 

8.1.3.1. Använd alltid 7-ställigt uttal av anropsnummer då framkomstrapport/ 
vindruterapport lämnas för att tydliggöra vilken blåljusorganisation som 
lämnar framkomstrapport.. 

7.1.4. Bygg- och miljönämnden Söderköpings kommun 

8.1.4.1. Det är viktigt att det framgångsrika samarbete som under senare år växt 
fram mellan kommunens bygglovshandläggare och räddningstjänsten 
fortsätter. Det är av stor vikt att bygglovshandläggarna är uppmärksamma 
på brandskyddsfrågor, även vid uppförande av enklare byggnader, och 
kontaktar räddningstjänsten i de fall de behöver tillgång till djupare 
kompetens om brandskydd. Den utveckling som skett under senare år där 
räddningstjänsten involverats i byggprocessen bedöms vara framgångsrik 
och det bedöms som osannolikt att motsvarande misstag, som de som 
begicks när det aktuella garaget beviljades bygglov, skulle ske i dagsläget.  

7.1.5. Trafikverket 

8.1.5.1. Se över om entreprenören följt de rutiner som finns för vinterväghållning 
(halkbekämpning) på den aktuella vägsträckan (landsvägen mellan 
Börrum och Norra Finnö) samt, om entreprenören följt rutinerna, göra en 
bedömning om nuvarande nivå på halkbekämpningen på vägsträckan är 
tillräcklig. 

7.1.6. Länsstyrelsen (länets regionala rakelgrupp) 

Länsstyrelsen och länets regionala rakelgrupp bör sprida information om: 
8.1.6.1. Samtliga organisationer bör tänka på vikten av att vara tydlig när det 

gäller uttal av anropsnummer på rapstalgrupp då det är många olika 
organisationer/enheter som kan vara inblandade 
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Bilaga 1 

Felträdsanalys dödsbrand 
 

Felaktigt beslut 

att larma

Sent påbörjad 

utrymning

Ingen / för sen 

undsättning

Otillräcklig 

fysik för att få 

ut nödställd

För stora 

risker

För snabbt 

brandförlopp

Otillräcklig 

fysik

≥1

Annat

≥1

Hittar ej 

nödställd

För lång körtid

Rädda 

ägodelar

Ingen 

upptäcker 

nödläget

Ingen räddning 

av annan än 

brandpersonal

Undsättnings-

försök görs ej

Misslyckad 

undsättning

Ingen person i 

närheten

&

Annan orsak

≥1

Otillräcklig 

kunskap

Ej manuell 

släckning eller 

för sen 

släckning

≥1

För sent larm 

till räddn.tj.

För sent 112-

samtal

Lång svarstid 

hos SOS

≥1
>1

För långt 112-

samtal

Rött = Faktor som bidrog till utgången av branden

Grönt = Faktorn bidrog inte till den utgången av branden.

Gult = Oklart om faktorn bidrog till utgången av branden.

Grått = Ej relevant

Funktions-

hinder

≥1

Släcka brand

Beslut ej 

utrymma

Brand

Psykiskt

≥1

Ålder

Väljer att 

utrymma 

genom rök

Brand/rökFysiskt

Plötslig 

sjukdom

Personer 

("köbildning")

Ej aut. 

Släcksystem 

eller för sen 

aktivering

Ingen upptäckt
Misslyckad 

utrymning

&

Sover
Utrymnings- 

vägar  

blockerade

≥1

Brandvarnare/

motsv. saknas

Dödsbrand

&

Utebliven 

utrymning

Branden 

släcks ej

Utebliven/för 

sen räddning

≥1 ≥1

Annat skäl

≥1

Lång varse-

blivningstid

&

Snabbare 

brandförlopp 

än förväntat

Problem öppna 

t.ex. p.g.a. 

låsning

≥1

Föremål

För lång 

angreppstid

För lång 

anspännings-

tid

Brandredskap 

saknas
För sen insats

Personlig 

förmåga

För lång 

larmbeh. Tid

Prioriterar 

annat, t.ex. 

utrymning

Ej beslut om 

livräddning

Bristande 

besluts-

underlag

För stora 

risker

RL bedömt för 

sent att rädda 

liv

≥1

Teckenförklaring

≥1

För lång 

insatstid

≥1
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Räddningstjänsten 

Bilaga 2 

Under branden 
Figur 4 – Byggnaden, vy från öster 

 



Sida 32(38)  
 

 
Räddningstjänsten 

Figur 5 – Byggnadens, vy från söder 
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Räddningstjänsten 

Figur 6 – Byggnaden, vy från sydväst 
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Räddningstjänsten 

Efter branden 
Figur 7 – Resterna av byggnaden, vy mot NNÖ. 
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Räddningstjänsten 

Figur 8 – Resterna av byggnaden, vy mot N 
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Räddningstjänsten 

 

Figur 9 - Resterna av byggnaden, Vy mot NV 
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Räddningstjänsten 

Figur 10 - Resterna av byggnaden, foto taget från garagets SV hörn, vy mot SV 
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Räddningstjänsten 

Figur 11 - Skador på stuprör på garage till följd av kollapsande vägg. 

 




