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Rapportförfattare: Rutger Thuresson, RCB vid händelsen 
Rapporten granskad av: Anders Sporrong, stf Räddningschef 



Underlag för rapporten 
Egna upplevelser på plats. Samtal med annan personal som var med. 
 
Händelseförlopp  
Larm om brand ute kom in till SOS den 2013-06-09 kl. 03.32. Inringare var en person som 
bor öster om brandplatsen och som hade sett rök från skogen. 
 
Larmoperatören på SOS följde HT-planen och larmade stort larm på Färjestaden samt RCB. 
Larmtypen blev brand ute – övrigt då det baserades på att inringaren såg rök från skogen. 
Färjestaden åkte med 8510 och 8520. RCB avvaktade tills Färjestaden kommit fram och 
rapporterade att det rörde sig om fullt utvecklad brand i en villa och begav sig då till platsen. 
Tidigt larmades även tankbilen från Mörbylånga (8640) då det inte fanns några brandposter 
vid platsen. Senare kallades även depån från Färjestaden (8560). 
 
Huset var en vinkelbyggnad och vid framkomst var branden fullt utvecklad i den östra vinkeln 
och kraftig i den norra. Det bedömdes att huset inte gick att rädda och insatsen inriktades mot 
att skydda intilliggande hus samt barrskogen öster om byggnaden. Vid framkomst blev det 
klart att det inte fanns någon i huset. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Oklart. Huset var obebott och ägaren skulle börja renovera det. Det fanns el i huset, men det 
var endast belysning samt en spis inkopplat på elnätet. Ägaren hade senast varit i huset kl. 12 
dagen innan. All elektrisk utrustning var avstängd när han lämnade. Enligt uppgift så fanns en 
elcentral i den östra vinkeln av huset, i vilken branden troligtvis har startat. 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Oklart. 
 
Räddningsinsatsen  
Utrustning och taktik fungerade bra då själva insatsen var okomplicerad. 
 
Förslag till åtgärder  
Inga. 
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
Styrkeledare Öland 
RCB Öland 
MSB 




