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     (brand- olycksutredning) 
 
Utredare: Mattias Sjöström  
 
Omfattande brand i plast- och gummiindustri 
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Upplysningar om olyckan 
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Bakgrund 
LSO (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), Efterföljande åtgärder 3 kap, 10§ anger att när en 
räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 
 

Syftet med utredningen är att lära av olyckan för framtiden: 
Detta kan ske genom förbättringsförslag rörande såväl byggnadskonstruktion, materialval, tekniskt 
skydd, organisatoriskt skydd såsom erfarenheter kring räddningstjänstens egna insats osv. 
 
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person till 
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete. 
  
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak vilket kan vara att branden- olyckan skett 
uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen betydelse.  
 
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, haverikommission m.fl. har alla sina olika 
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbetet på och efter en brand eller olycka. 
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som 
ligger till grund för en rättsprövning i t.ex. brottsmål eller liknande. 
 
Räddningstjänsten vill här påpeka att en straffande kultur mycket sällan leder till bra lärande. Det är 
därför viktigt att ta del av räddningstjänstens utredningar med fokus på lärande och inte straffande. 

 
 
Uppdrag och begränsningar 
Uppdragsgivare är Räddningstjänsten Halmstad genom chef förebyggande avdelningen Gert 
Heinsvig. Inriktning för utredningen är olycksorsak och olycksförlopp. Det finns också ett stort värde i 
att samla ihop dokumentation efter en allvarlig olycka vilket också tillgodoses genom en 
utredningsrapport. 
 

Utredningsmetod 
Faktaunderlag och sammanställning av resultat i rapport har skett genom vedertagen metod enligt fd 
brandutredareprogrammet vid MSB. (Checklistemetoden- strukturerad frågelista, brandmanualen).  
 
Redovisning av olycksorsak och olycksförlopp sker genom denna fördjupade utredning 
(olycksutredning) och dess bilagor. 
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Sammanfattning 
En brand bryter ut vid Unimer plast & Gummis anläggning i Halmstad. Larm inkommer till 
räddningstjänsten såsom automatiskt brandlarm. Omfattningen är stor redan vid räddningstjänstens 
ankomst och då energiinnehållet i det som brinner i lagerhallen är stort blir förloppet hastigt och 
omfattande. 
 
Tidigt fattas beslut om utvändig släckinsats 
med särskild beaktan på att tak och väggar 
kan rasa. Takkonstruktionen som var av 
takstolar i metall rasade samman tidigt i 
insatsen. De begränsningslinjer som sattes av 
räddningsledaren vid insatsens början 
lyckades att hållas hela insatsen ut. Den stora 
rökavgång från brandplatsen föranledde att ett 
VMA (viktigt meddelande allmänheten) 
sändes ut för de som vistades i Östra 
strandsområdet sydväst om brandplatsen. 
 
Insatsen blev både stor till omfattning och 
insatt personal, samt stor i fråga om 
skadeutfall. Även intilliggande byggnader på 
grannfastigheter fick uppmätt klorider och måste i vissa fall saneras. Dock räddades det som enligt 
företaget själva var det viktigaste, kontoret samt de dataserverrum som fanns där. 
 
Släckmedelsavgången till dagvattensystemet hamnade i en speciell uppsamlingsdamm innan det gick 
vidare ut mot närliggande vattendrag Fylleån och vidare ut i havet. I dammen uppmättes efter insats 
miljöförorenande ämnen i mindre omfattning. Branden bedöms ha börjat genom en blinkande 
lysrörsarmatur där drosseln blivit het och därmed droppat ner på brännbart material på ett packbord 
varpå brand uppstått. 
 
En brandmans skadades som följd av ett vattenslag i en brandslang som matade ett släckfordon. 
Orsaken är utredd i separat utredning och orsaken bedöms ha varit att en pneumatisk ventil på ett 
släckfordon öppnade/stängde väldigt hastigt. Problemet är åtgärdat vid båda de räddningstjänster som 
var involverade i insatsen. 
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Områdesbeskrivning 
Industrin är placerad i industriområdet Vilhelmsfelt i södra delarna av Halmstads tätort. 
Räddningstjänsten har ca 3,3 km från närmaste station BAS i Halmstad tätort. Mellan brandplats och 
centrala Halmstad är det knappt 3,5 km fågelvägen. Vindriktningen aktuell dag var nord ost 
inledningsvis, därefter vridande till nordnordost. 
 

                
 
Norrut: 
Finns ett större flerbostadshusområde vid 
namn Andersberg. 
 
Österut: 
Finns motorväg E6 och därefter ett större  
Bostadsområde vid namn Fyllinge 
 
Söderut: 
Finns västkustbanan med dubbelspår och  
därefter ett omfattande stugområde och  
badstrandområde vid namn Östra stranden.  
 
Västerut: 
Finns såväl fler industrier i området Larsfrid  
samt hamnområde med omfattande verk- 
samhet.  
 
 
Närområdet (närmaste 
grannfastigheter) 
Sydväst ut finns närmast Sydstens 
lokaler och verksamhet och därefter 
Granngården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sydsten 

Granngården 

Vind från 

Nordost 

Unimer 

plast 
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Platsbeskrivning  
Unimer plast är en industri som har monteringsarbete och lagerhåller plast och gummiprodukter. 
Fastigheten är inhägnad med stängsel och det finns en låst men öppningsbar grind invid 
kontorsbyggnadens östra gavel. Unimers område används även som uppställningsplats för större 
lastbilsekipage över helgerna.  
 
Verksamheten utgörs av en sammanhängande huskropp som i sin tur utgörs av två olika byggnader. 
En kontorsbyggnad, en lager och monteringsbyggnad. 
 
Kontorsbyggnaden är i två 
plan och klädd i plåt.  
 
Montering och 
lagerbyggnad är i ett plan 
om 2000 kvm, med ca 8-9 
meter till nock. I 
lagerhallens norra ände 
finns en påbyggnad som 
även den används som 
lagerbyggnad. På 
byggnadens östra sida 
finns lastbryggor för 
ankommande och 
avgående gods. 
 
Inne i lagerbyggnadens 
södra ände finns även här 
kontorsutrymmen och 
entresolplan samt ett 
skyddsrum i halvkällarnivå. Detta kontorsutrymme är i bottenvåning utfört med murade väggar och 
gjutet tak. Ovan detta finns ett entresolplan i trä. I övrigt är monterings och lagerhallen klädd med plåt 
och har ett tak av tjärpappstäckt plåt. 
 
Monterings och lagerhallen är även försedd med 13 st röckluckor som öppnar med smältbläck på ca 
70 grader. 
 
Mellan själva kontorsbyggnaden och monterings och lagerbyggnadens södra ände med inbyggt kontor 
finns endast en invändig dörr. Båda byggnaderna är utformade med automatiskt brandlarm. 
Brandlarmet är direktkopplat till räddningstjänsten och SOS. Fastigheten har också tjuvlarm kopplat till 
vaktbolag. 
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Automatiskt brandlarm 
Det automatiska brandlarmet har sin centralapparat invid kontorsbyggnadens huvudentré. Nyckelskåp 
finns direkt till höger utanför entrédörren. Brandlarmet är uppbyggt med 9 olika sektioner. 3 sektioner 
täckte montering och lagerbyggnad. 4 sektioner täckte kontorsbyggnaden. Ytterligare en sektion 
täckte hiss- schakt och en fläktrum på taket. Enligt OH-ritningar bedöms hela anläggningen haft 
värmedetektorer utom just ute i sektion 4 och 5 där rökdetektorer suttit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudentré med 

centralapparat 

för brandlarm 

Sektion 5 täcker 

även tillbyggnad i 

norra änden 

Instruktion vid 

brandlarms-

central 

3 

4 
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Händelse-/ Olycksförlopp 
 
 
Larm:   
2011-07-03 kl. 06.40.03 inkommer automatiskt brandlarm från Unimer Plast & Gummi AB på 
Villhelmsfelt i Halmstad. Enligt normal rutin vid automatiskt brandlarm rycker en släckbil ut med en 
styrkeledare och fyra brandmän mot platsen. 
 
Räddningstjänstens framkomst och första insats: 
Just då släckbil kör in på Gjutaregatan, knappt 200 meter innan ankomst noteras att kraftig rök syns 
från taket via en eller flera rökluckor. Styrkeledaren begär via räddningstjänstens ledningscentral HILL 
omgående förstärkning till platsen och önskar få med insatsledare, skärsläckare och högfordon. 
 
HILL drar omgående stort larm på stationen i Halmstad varpå ytterligare 3 personal i form av 
insatsledare och två brandmän fördelade i insatsledarfordon, skärsläckarfordon och högfordon rycker 
ut. Utöver detta går sk förstärkningslarm på stationen i Halmstad. 
 
Första styrkan (släckbilspersonal) hämtar nyckel till fastigheten i nyckelskåp på fasad utanför 
entrédörr till kontor. Därefter tar man sig in till centralapparaten för brandlarmet och konstaterar att två 
sektioner löst ut (lagerbyggnad). Personalen tar sig vidare igenom kontoret ut i lagerbyggnadens 
kontor och slutligen ut i lagerhallen. Där möts de av fri sikt utmed golvet men svart rök i taket och 
noterar strax en rejäl brand från golv till tak en bit bort till vänster i lagerhallen. Se skiss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalen noterar att det finns en dörr rakt ut i det fria från lagerhallen och styrkeledaren beslutar att 
göra angreppet därifrån. Man stänger samtliga dörrar mellan lager och kontor och beger sig ut till 
släckfordon på gatan utanför. Öppnar upp den stängda grinden in på området och omgrupperar 
släckbil till den dörr som noterats tidigare. Personalen förbereder angrepp rakt in mot branden 
samtidigt som insatsledare och skärsläckar och högfordon ankommer platsen. 
 
Insatsledaren konstaterar vid ankomst kraftig rökutveckling från lagrets rökluckor på tak och strax 
därefter sker en omfattande övertändning av hela lagerbyggnaden. Rök och lågor syns då runt om 
hela lagerbyggnadens takskägg. Insatsledaren tar omgående över räddningsledarskapet på plats och 
beordrar utvändig släckinsats med inriktning på att begränsa brandspridning till kontorsbyggnad. 

Skiss 1 (ej skalenlig) 

 

 

1. Första kontroll CA o brand 
2. Noterar angreppsdörr vid lastkaj, 

ut, öppning av grind och omfall. 
3. Angrepp mot brand 
4. Förflyttning av släckbil  
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Räddningstjänstens fortsatta insats: 
Kontorsbyggnaden sätts omgående under övertryck med PPV-fläkt i syfte att hindra rök och 
brandspridning till denna. Ytterligare räddningsresurser begärs ut till platsen.  
 

 
 
 

 
Sammantaget finns som flest 36 antal 
personal fördelade på 6 släckfordon, 2 
högfordon, 3 tankfordon, 1 
skärsläckarfordon och 3 ledningsfordon. 
 

 
 
Under insatsledarens orientering runt objektet noteras inga skyltar för gasflaskor vilket också senare 
bekräftas av personal från Unimer som ankommer platsen. Brandförloppet är mycket snabbt och 
häftigt och det blir en enorm rökavgång i vindriktningen.  
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Med anledning av den omfattande rökavgången begär räddningsledaren VMA med information om att 
personer i området sydväst om brandplatsen, dvs Östra strandens stugområden ombeds att stänga 
fönster och ventilation och inte exponera sig för röken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter omkring 20-25 minuter efter 
räddningstjänstens ankomst kollapsar 
hela takkonstruktionen och arbete är 
fortsatt inriktat på att begränsa 
brandspridning till kontorsbyggnad samt 
intilliggande fastighet Sydstens byggnad.  
 
 
Risker, värde och skadeplatsorganisation 
Riskerna bedöms främst vara giftig rök samt risk för ras av främst ytterväggkonstruktion varför ett 
säkerhetsavstånd motsvarande ytterväggarnas höjd nyttjas med ett fåtal undantag. Personal som 
arbetar i vindriktningen använder rökskydd och senare skyddsmask 90 under släckningsarbetet. 
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Insatsen var uppdelad i 3 sektorer med en sektorschef i respektive sektor. Sektor lager, sektor kontor 
och sektor Sydsten. Samtliga hade inriktningen att begränsa brandspridning. Sektor lager arbetade 
mot primärt brandcellsgräns mot kontor och sekundärt gräns mot lager norr. Sektor kontor arbetade 
mot brandcellsgräns mellan kontor och lager. Sektor Sydsten arbetade mot fastighetsgräns och 
brandspridning till intilliggande fastighet i vindriktningen. 
 

 

 
 
Röd ring anger sektor lager, grön ring sektor kontor, blå ring sektor Sydsten och LPL ledningsplats. 
 

               

 

 

              
  
Vid kontakter med företagets representanter under insatsens gång tydliggjordes att det viktigaste för 
företaget var just kontoret och framför allt ett dataserverrum i kontoret där grovt 75% av företagets 
verksamhet låg.  
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De två ledningsstöd som fanns på plats hade till uppgift att dokumentera och plotta insatsen samt 
sköta kontakter med företagets personal såsom vd och ordförande, samt kontakter med 
försäkringsbolag och arbetet med släckmedelsavgången till dagvattennätet i samarbete med teknik & 
service samt miljö och hälsa. Likaså hade en av ledningsstöden till uppgift att granska själva insatsens 
upplägg och vara lite av djävulens advokat. 
 

              
 
Då fastigheten även fungerar som uppställningsplats för större lastbilar över helger fick ett antal större 
fordon köras ut från fastigheten under pågående insats. I lagerhallen fanns ett stort lager av plast och 
gummiprodukter vilka i sig innehåller mycket energi. Brandförloppet var förutom snabbt även väldigt 
omfattande och lågorna bedömdes som värst uppnå 15-20 meters höjd. 
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Avtrappning av insats 
Insatsen pågår hela dagen men trappas av efter hand. I kontakt med företagsledning och deras 
försäkringsbolag påbörjas arbete med såväl restvärdesarbete som ersättningslokaler etc för 
verksamheten. I samtal med grannfastigheter påbörjas kontroll av eventuell rök och sotskador på 
intilliggande fastigheter.  
 

 
 
I kontakt med teknik & fritid samt miljö och 
hälsa fortsatte arbetet med uppföljning av 
släckmedels-avgången till dagvattnet. Dagvattnet hamnade sedermera i en större damm (ca 1000 
kbm) innan det gick vidare ut i Fylleån (märkt med blå pil). Räddningsledaren gjorde beräkningar som 
överlämnades till miljö och hälsa rörande beräknad mängd släckmedel under hela insatsen. 
 
Under insatsen skedde en olycka med en brandman. Det var ett kraftigt slag i en matarslang till ett 
släckfordon som slog brandmannen riktigt illa över benet. Ambulanspersonal som var på plats, tog 
genast omhand brandmannen som fördes till sjukhus för vård. Händelsen är utredd speciellt.   
Se bilaga 1 utredning olycksfall i samband med insats 2011-07-03  
 
Företagets elektriker kommer på plats för att 
tillsammans med Halmstad Energi och miljö 
säkerställa att kraften till kontorsbyggnaden 
fungerar framöver. Räddningsledaren har i 
samtal med företagsledningen tydliggjort 
behovet av restvärdesräddning samt de risker 
som finns i de brandskadade delarna. Att 
företaget själva kommer att få svara för 
eftersläckning då räddningstjänsten bryter 
den lagstadgade räddningstjänsten. Att det är 
viktigt att få igång såväl brandlarm som 
tjuvlarm i kontorsbyggnaden. 
 
Räddningsledaren har i samtal med 
grannfastighetsrepresentanter framfört 
behovet av kloridmätningar i syfte att 
kontrollera för eventuella skador som följd av 
den kraftiga rökavgången tidigare under 
dagen. 
 
Det fanns runt 15 olika aktörer inblandade på 
något sätt. Räddningstjänst, 
ambulanssjukvård, polis, SOS, HILL, Unimer 
Plast & Gummi AB, Försäkringsbolag, 
Sydsten, Granngården, Tekniska kontoret, 
Miljö och hälsoskyddskontoret, Halmstad 
Energi och miljö, elektriker, lokalpress och 
television. 
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Kort dokumentation över styrkor och räddningsledarskap 
Nedan följer ett utdrag ur insatsrapportens styrkebesked vilket dokumenterat händelser under 
utövande av räddningstjänst. Fortsatt kontakt och arbete med företaget genomfördes genom 
tillsyn/kontroll och genom att företaget i viss mån köpte tjänst av räddningstjänsten för fortsatt 
eftersläckning. Delvis med räddningstjänstens personal, men även genom hyra av utrustning för eget 
släckningsarbete. 
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Kort dokumentation över insats, styrkor och räddningsledarskap 
Nedan följer ett utdrag ur insatsrapportens flik för tider, vilket är en sammanfattning av styrkebesked 
under utövande av räddningstjänst. Räddningstjänstens insatser i form av tillsyn/kontroll, 
eftersläckning etc finns inte dokumenterat i denna insatsrapports styrkebesked utan enbart som 
bifogade anteckningar och faktureringsunderlag till insatsrapporten. 
 

 
             

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avslut av räddningsinsats 
Formellt avslutades kommunal räddningstjänst av räddningsledaren 2011-03-07 kl. 16.10  

23 24 
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Skadeomfattning i stort 
Skadeomfattningen är främst kopplat till just monterings och lagerhallen vilken blev totalskadad vid 
branden. Kontorsbyggnaden har klarat sig närapå helt utan påverkan, så när som på en mindre 
vattenskada utanför toaletterna på bottenvåningen. Tillbygd lagerhall i norra änden har pga av en stor 
öppen port fått en hel del sotskador även om den inte totalförstörts. Intilliggande fastighet på Sydsten 
har uppmätt klorider och måste därför saneras. Intilliggande fastighet Granngården lyckades under 
insatsens gång fått stängt av sin ventilation och tvingades därför enbart byta filter till dessa. Inga 
skador på de lastbilar som fanns kvar inne på Unimer Plast område (blå pilar) 
 
 

• Monterings och lagerhall totalskadad 
• Kontorsutrymmen inne i monterings och lagerhall sot, rök och vattenskadat 
• Tillbygd lagerhall sot och rökskadad 
• Kontorsbyggnad närapå oskadd. Mindre vattenskada 
• Intilliggande fastighet Sydsten, rökskadad (uppmätt klorider) 

 
 
 

 

 

• Monterings och lagerhall 
• Kontorsutrymmen inne i monterings och lagerhall 
• Tillbygd lagerhall 
• Kontorsbyggnad 
• Sydsten 
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Skadeomfattning miljö 
Under insatsen kontaktades såväl mijlö och hälsoskyddskontoret som teknik & service. Tillsammans 
med räddningstjänsten genomfördes beräkningar på släckmedelsåtgång och utsläpp till 
datvattensystemet. Dagvattensystemet landade först i en slags damm rymmande ca 1000 kbm vatten 
vilket i volym skulle svälja det släckvatten som kom från brandplatsen. Dammen stod i förbindelse 
med Fylleån dit vattnet sedermera hamnade för vidare transport ut i havet strax söder om Östra 
stranden Miljö och hälsoskyddskontoret genomförde efter händelsen en kontroll och mätning av de 
gifter som följt med släckvattnet vilket finns beskrivet i speciell inspektionsrapport från miljö och 
hälsoskyddskontoret i Halmstad. 
 
Röd pil = vindriktning under inledning av branden 
Blå pil = vindriktning under slutskedet av insatsen 
Grön pil = dagvattnetavrinning till damm invid Fylleån 

 

 
 
Kort sammanfattning av Mijlörapport 
Flera av de ämnen som fanns i släckvattnet är enligt inspektionsrapporten från miljö och 
hälsoskyddskontoret i Halmstad konstaterat miljö- och hälsoskadliga. Totalt bedöms 1000 kbm 
släckvatten runnit ut i dagvattnet och vidare till en utjämningsbrunn innan det hamnade i Fylleån och 
vidare ut i havet. 
 
Det förekommande plasterna i aktuell brand är Polyuretan (PU) och Polyvinylklorid (PVC), men det 
fanns även Polyeten (PE), Polyprepen (PP), Polyamid (PA) och naturgummi. 
 
Det konstaterades att de dammsnäckor som levde i utjämningsdammens utlopp till Fylleån dog. 
Bedömningen är att utspädningen i Fylleån är så pass stor attt växt och djurlivet inte skadats ute i ån. 
Miljö och hälsoskyddskontoret kommer att ta initsiativet till att samverka med berörda myndigheter i 
det framtida planerna på etablering av industrier i området. 
 
Detaljer finns i aktuell rapport, bilaga Inspektionsrapport från mijö- och hälsoskyddskontoret i 
Halmstad. 
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Primärbrandområde 
Av den samlade bilden efter såväl samtal med räddningspersonal, genomgång av bilder samt den 
brandbild och de brandskador som syns görs bedömningen att primärbrandområde är i montering och 
lagerbyggnadens södra del, invid inbyggt kontor, i hörnan utanför truckladdningen, i anslutning till ett 
tidigare packbord för gummi och plastprodukter. Primärbrandområde dvs det område där branden 
bedöms ha börjat är nedan markerat med röd ring. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 
Primärbrand markerad med röd ring                  Bandningsmaskin markerat med blå ring 

 

          
 
Primärbrand markerad med röd ring                  Ett stort antal gummistroppar, grön ring 
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Rekonstruktion 
Företaget har ställt upp med bilder från sommaren 2011. Det är bilder tagna i aktuell montering och 
lagerbyggnad och just i det område som vi bedömmer är primärbrandområde. Tyvärr finns ingen direkt 
bild mot hörnan med packbordet utan det är bilder som är alldeles invid och i vissa fall tagna från 
packbordet och ut i lokalen. På skissen är aktuellt packbord inritat (grönt), lastpallsvåg (blått) och 
träutbyggnad (gult), såsom beskrivits av personal vid Unimer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nedanstående bilder är faktiskt tagna vid företagets brand och  
räddningsutbildning/övning under juni sommaren 2011. 

 

          
 

          
 
 

Skiss (ej skalenlig) 
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Brandorsak 
Av personal vid Unimer ovetande om bedömt primärbrandområde framkom att ett lysrör ovan 
packbord stått och blinkat en tid. Att de noterat detta och också nu tänkte att det kanske borde ha bytt 
ut lysrör och glimtändare tidigare. Denna uppgift är ett tänkbart spår i vilken orsak som ligger bakom 
brandstart. Belysning i hela lagerhallen styrdes från dörr vid ingång till kontor. Vid kontroll noteras att 
alla brytare är avslagna. De lysrörsarmaturer som finns ovan packbord styrs via brytare utanför 
pannrum. Vid kontroll noteras att det inte finns något kvar att undersöka av den brytare som funnits 
där. Det är därför möjligt att denna varit påslagen. I resterna av nedrasat material återfanns en 
armatur mitt i det område som bedöms som primärbrandområde. Annan utrustning som är el-ansluten 
och finns i och invid primärbrandområdet är en elektrisk våg för lastpallar samt en bandningsmaskin. 
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Troligt brandförlopp 
En möjlig och trolig orsak är att en lysrörsarmatur stått och blinkat en tid. I samband med detta blir 
drosseln väldigt varm och det börjar droppa från denne. Det droppande materialet droppar rakt ner på 
packbord där det finns en hel del brännbart material i form av plast, gummi och pappkartonger. 
 
Brand uppstår i material på packbord och brandförloppet tilltar. Svart energirik brandgas stiger mot 
taket. Det är närmare 6-9 meter till nock och byggnaden är drygt 2000 kvm stort. Den stora volymen 
kan ha påverkat brandgaserna på så sätt att det varit förhållandevis ljumma brandgaser i taket.  
 
Inledningsvis rådde oklarhet i huruvida det var rökdetektorer i lagerbyggnaden eller ej. Efter kontroll i 
OH-ritning samt underlag för upphandling av förnyelse av brandlarmet görs bedömningen att det varit 
rökdetektorer i aktuell del av byggnaden. Bedömningen är att brandlarmet lösts ut förhållandevis sent i 
brandförloppet, vilket kan ha påverkats negativt av detektorernas placering eller ventilation och 
luftströmmar i byggnaden. 
 
Initialbranden tilltar och slutligen larmar rök/värmedetektorer och det automatiska brandlarmet löser ut. 
Brandlarm skickas omgående till räddningstjänsten vilka ankommer platsen ca 6 minuter efter larm.  
 
Första brandstyrka öppnar nyckelskåp i fasad och får ut huvudnyckel till byggnad. Tar sig in i 
kontorsbyggnad för att läsa av centralapparaten för brandlarmet. Denna visar att två sektioner löst ut, 
vilka är i montering och lagerbyggnad. Styrkan tar sig rakt igenom kontoret vidare ut i det kontor som 
finns inne i själva montering och lagerbyggnaden. De tar sig vidare ut i själva montering och 
lagerhallen och noterar omgående en kraftig brand från golv till tak invid hörnan som senare visar sig 
vara mellan pannrum och truckladdning (dvs packbordområdet). Svart rök bedöms fyllt upp från tak 
ner till omkring tre meter från golv. Tiden bör här vara omkring 7 minuter efter larm. 
 
Styrkan noterar att det finns en lämplig angreppsväg för slangdragning och insats direkt in i montering 
och lagerhallen via lastkajen. Brandpersonalen tar sig tillbaka via kontorsbyggnad ut och genomför 
omgruppering till baksidan invid lastkajerna. Grind i staket runt fastighet öppnas med hjälp av nycklar 
från nyckelskåp. Tiden bör här vara omkring 8 minuter efter larm. 
 
Insatsledaren ankommer brandplatsen samtidigt 
som angrepp förbereds genom slangdragning 
och rökdykarinsats invid lastkajerna. Samtidigt 
som rökdykarna är redo för att gå in sker en 
övertändning i montering och lagerbyggnaden i 
sin helhet. Insatsledaren står på gatan framför 
och ser hur det först trycker ut svart brandgas 
från takskägget runt byggnaden samt att fler 
rökluckor (troligen alla) öppnar som på ett 
pärlband. Tiden bör här vara omkring 10 minuter 
efter larm. Insatsledaren tar i detta läge över 
som räddningsledare och beordrar utvändig 
släckinsats med inriktning på att begränsa brand 
och rökspridning till intilliggande kontor och 
fastigheter. Bedömningen är att byggnadens 
bärighet inte är säker längre, vilket visar sig 
inom ytterligare tio till femton minuter då hela 
takkonstruktionen rasar in. Tiden bör då vara 
omkring 20-25 minuter efter larm. 
 
Branden har då fått rejält fäste i all den 
energirika material som plast och 
gummiprodukter utgör. Förloppet är snabbt, 
häftigt och mäktigt. Röken är mycket svart och 
bedöms giftigt. Då takkonstruktion tidigt rasar 
ner försvåras släckningsarbetet då branden 
fortsätter under takplåtar etc. De 
begränsningslinjer som inledningsvis beordrades 
av räddningsledaren höll genom idogt arbete 
och insats av räddningstjänstens personal. 
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Erfarenheter  
 
 
Brandorsak: 
Brandorsaken går inte med säkerhet att fastställa. 
En möjlig och tänkbar orsak är en blinkande 
lysrörsarmatur där drosselns slutligen blir 
överhettad och det droppar ner på ett packbord med 
lättantändligt material. Denna form av brandorsak är 
tidigare känd och idag finns rekommendationer om 
hur lysrörsarmaturer bäst placeras, vikten av 
regelbundna byten av både glimtändare och lysrör, 
fördelen med säkerhetsglimtändare och möjligheten 
till alternativ belysning. Att arbeta systematiskt med 
brandrisker i verksamheten är därför viktigt. 
 
Brandförlopp: 
Brandförloppet vid bränder i stora lokaler och med 
mycket energirikt material blir både snabbt, omfattande och mäktigt. Vikten av att anpassa lokalens 
utformning och tekniska brandskydd blir därför extra viktigt. Rätt antal och storlek på rökluckor, ett 
korrekt utformat automatiskt brandlarm för tidig detektion av brand, täta brandcellsgränser och 
eventuellt sprinkler är viktiga områden. Att värdefulla utrymmen såsom dataserverrum eller risker finns 
väl dokumenterat och tillgängligt för räddningstjänsten tidigt är viktigt. Att arbeta systematiskt med 
brandskyddet i verksamheten på olika sätt är därför en viktig pusselbit i att minska konsekvensen då 
brand trots allt uppstått. 
 
Räddningsinsats: 
Dagens räddningsstyrkor är inte rustade för att angripa en redan omfattande brand i denna typ av 
lokal. Behovet av ledningsstöd i olika former är därför extra viktigt i syfte att snabbt lokalisera branden 
och kunna välja en effektiv angreppsväg i förhoppning att kunna slå ner branden redan i 
inledningsskedet. Om detta inte går är fortfarande behovet av ledningsstöd i form av insatsplan viktigt i 
syfte att snabbt finna dämpande, begränsande åtgärder. Vid aktuell brand användes en tjänstemobil 
och dess karta i syfte att få en överblick av anläggning och närområde. Ett mer funktionellt stöd hade 
varit motiverat. Likaså klappade radiosystemet ihop i vårt ledningsfodon varpå kommunikationen var 
svår att bedriva mot slutet. 
 
Att bränder i byggnadsklass Br3 har låg bärighet och i synnerhet då takkonstruktionen är av stål är 
känt sedan tidigare. Vid denna brand bekräftades tydligt att takkonstruktionen rasar samman tidigt, 
varför extra vaksamhet och beslut om utvändig släckinsats är viktig.  
 
Då takkonstruktion rasar, skapas ytterligare en rasrisk i form av att ytterväggarna lägger sig rakt ut. 
Med andra ord uppstår stora svårigheter att vattenbegjuta brandcellsgränser i närheten av byggnaden 
och vikten av tillgång på högfordon blir tydlig.  
 
Vid bränder i just plast och gummiprodukter produceras en enorm mängd svart giftig rök, vilken måste 
beaktas tidigt i insatsen. Vikten av bra rutiner för hur VMA utformas är viktigt. Funderingar kring 
huruvida trafik med tåg på västkustbanan var lämplig har dykt upp.  
 
Släckvattnet likaså utgör ett problem om än lite senare i insatsen. Vikten av att få ut personal med 
kunskap om dagvattensystem och möjlighet till att avgränsa släckvattnet till brandplatsen eller dess 
närhet är viktig. Här kan även bra ledningsstöd till räddningsledaren vara bra hjälpmedel initialt. 
 
Att arbeta systematiskt med brandskyddet på anläggningen i syfte att klarlägga risker, värde och 
forma en bra insatsplan för räddningstjänsten är därför viktig i arbetet med att minska konsekvensen 
då en brand trots allt uppstått. 
 
Vid denna brand uppstod ett slag i en slang med anledning av att en automatisk pneumatisk ventil till 
tankfyllnad på en brandbil öppnade snabbt. Slaget medförde att en brandman skadades illa varpå en 
särskild utredning genomförts just med fokus på detta. Resultatet av utredningen innebar att samtliga 
ventiler av denna typen på fordon vid räddningstjänsten har justerats på så sätt att eliminera risken att 
samma sak händer igen 
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Förebyggande förbättringsförslag 
 
 
 
Att lära av olyckor: 
Under insatsens gång samt under utredningsarbetet har det framkommit viktiga erfarenheter att ta 
med för framtiden. Det är viktigt att notera att de förbättringsförslag som förs fram nedan bygger på 
det troliga händelseförloppet som beskrivits men med det faktum att brand faktiskt uppstått och en 
storskada blev följden. Förslagen är inte satta i någon specifik prioriteringsordning. 
 
 
Till vem riktar sig de förebyggande förbättringsförslagen: 
Totalt 13 olika förslagspunkter har noterats och kategoriserats under 3 större rubriker. Förslagen berör 
både räddningstjänsten och verksamhet (fastighetsägare och nyttjanderättsinehavare) 
 
 

1. Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) viktigt 
2. Byggnadstekniskt brandskydd viktigt 
3. Insatsplan i händelse av brand viktigt 

 
 

� Räddningsavdelningen (RÄ) 
� Förebyggande avdelningen (FB) 
� Verksamheten i form Unimer Plast & Gummi (UPG) 

 
 
 
 
 

1. Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) viktigt 
Det går inte nog att understryka vikten av ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete i 
verksamheten. Konsekvensen av ett litet fel någonstans kan resultera i en enorm skada, såväl 
ekonomiskt som miljömässigt. En större påverkan på en verksamhet kan innebära tappade 
marknadsandelar och därmed få stora konsekvenser även i framtiden för aktuell verksamhet. Detta i 
sig kan innebära att arbetstillfällen försvinner och kan därmed även bli ett socialt och ekonomiskt 
problem för de som är anställda och arbetar vid verksamheten. 
 

a) Lysrörsarmaturer: 
Lysrörsarmaturer bör inte sitta ovan pallställ eller andra platser ovan brännbart material. 
Armaturerna kan med fördel placeras i gång mellan pallställ och över öppna ytero. 

b) Byte av glimtändare och lysrör 
Rutiner för återkommande byten av lysrör och glimtändare är viktigt. Att vid byte alltid 
byta både glimtändare och lysrör samtidigt. Att det ibland personalen är känt att 
blinkande lysrör är en brandfara. 

c) Säkerhetsglimtändare 
Det finns idag så kallade säkerhetsglimtändare, vilka rekommenderas före vanliga. 

d) Alternativ belysning 
Om belysning behövs ovan platser med brännbart material så som packbord eller 
liknande kan alternativ belysning användas. Led belysning är ett bra alternativ. 

e) Automatisk styrning av belysning 
I stora lokaler där många olika människor vistas är det alltid svårt att få rutiner om  
släckning etc att fungera tillfredställande. Ett bra alternativ är att styra belysning via  
timer, rörelse, klocka eller på annat sätt säkerställa att det inte står tänt då ingen  
verksamhet bedrivs. Här finns även ett visst mått av energibesparing att beakta. 

f) Tillgänglighet till lokal och verksamhet 
Tydliga och reviderade OH-ritningar till brandlarm samt tillgänglighet till såväl nycklar  
som område och lokaler underlättar väsentligt räddningstjänstens möjligheter att snabbt  
komma helt rätt och påbörja en insats.  

 
Förslagsmottagare är räddningstjänst och verksamhet 
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2. Byggnadstekniskt brandskydd viktigt 
Byggnadens utformning och verksamhet påverkar behovet av inbyggt tekniskt brandskydd. Hur 
stora brandcellerna är, antalet och storeleken på röklyckor för brandgasventilation, vilken form av 
brandlarm, val av rök eller värmedetektorer, känslighet på detektorer och placering av dem, och 
eventuellt sprinkler, får betydelse för huruvida ett brandförlopp går att häva, fördröja eller begräns i 
sin inledning. Vilken konsekvens får en brand på denna fastigheten få. 

 
a) Brandcellsgränser 

Hur stora brandceller anses vara rimliga kopplat till den verksamhet som bedrivs, vikten 
av att skydda värde och produktion.  

b) Brandgasventilation (rökluckor) 
Antalet och storlek på rökluckor måste stå i proportion till den verksamhet som bedrivs i 
lokalen och den brandbelastning som finns i lokalen.  

c) Tidig upptäckt av brand 
Vilken form av brandlarm och dess utformning är avgörande för  
möjligheten att tidigt detektera en brand, senare begränsa en brand och därmed  
förhindra en storskada. Val av rök eller värmedetektorer med rätt känslighet och bra 
placerade är viktigt. Beaktande av byggnadens konstruktion, ventilation och 
luftströmmar är viktigt. Ett adresserbart brandlarm är att föredra före äldre 
sektionsbrandlarm. Räddningstjänsten bör här se över i vilka former de kan ta emot 
olika former av adresserbara larm för direkt utskrift på brandstation eller i brandfordon 
under framkörning. 

d) Sprinkler 
Sprinkler utgör i många fall ett bra sätt att häva ett förlopp, bromsa ett förlopp och 
därmed förhindra en storskada. Vilken konsekvens får en brand på denna fastigheten 
få. 

 
Förslagsmottagare är räddningstjänst och verksamhet 
 
 
 
 
 
 

3. Insatsplan i händelse av brand viktigt 
Verksamheten bör utarbeta och upprätta en insatsplan i samråd med räddningstjänsten. Vad är viktigt, 
vad är värdefullt, vad är riskfyllt i denna anläggning. Vilka är de lämpliga angreppsvägarna, hur kan 
räddningstjänsten få hjälp av inbyggt brandskydd i form av tex brandcellsgränser, rökluckor, etc.  
 
Placeras lämpligen vid CA för brandlarm samt tillsänds räddningstjänsten. Koppling till rätt verksamhet 
i räddningstjänstens verksamhetsprogram möjliggör att insatsplanen senare kan flaggas upp och bli 
tillgänglig de operativa styrkorna. Det är viktigt att få tillstånd länken mellan räddningstjänstens 
förebyggande avdelning och räddningsavdelningen. Här utgör det mobila ledningsstödet med koppling 
till räddningstjänstens verksamhetsprogramvara en viktig länk. 
 

a) Utarbeta, upprätta och revidera en insatsplan 
I samråd med räddningstjänsten i syfte att likforma olika insatsplaner runt om i kommunen så 
att det blir lättlästa att använda för räddningstjänstens operativa personal. Att finna ett system 
för att löpande revidera insatsplanen är extra viktig, då en gammal plan ofta leder till stor 
osäkerhet räddningsinsats. 

b) Insatsplanens förvaring 
Insatsplanen förvaras lämpligen vid CA för brandlarm på anläggningen samt kopplas till rätt 
verksamhet i räddningstjänstens verksamhetsprogram. 

c) Insatsplanens tillgänglighet 
Genom att den finns vid CA för brandlarm har i det flesta fall alltid ankommande styrka 
möjlighet att ta del av den. Genom att den finns i räddningstjänstens verksamhetsprogram 
skapas möjlighet att delge den via ett mobilt ledningssystem. Räddningstjänsten bör snarast 
införskaffa ett ledningssystem som möjliggör att a del av viktig information från 
verksamhetsprogram direkt ut som stöd vid en räddningsinsats. 

 
Förslagsmottagare är räddningstjänst och verksamhet 
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Operativa förbättringsförslag (räddningstjänsten) 
 
 

 

Att lära av olyckor: 
Under insatsens gång samt under utredningsarbetet har det framkommit viktiga erfarenheter att ta 
med för framtiden. Det skall dock noteras att denna utredning är gjord av räddningsledaren själv med 
synpunkter inkomna från delar av räddningspersonalen. Förslaget är inte satta i någon specifik 
prioriteringsordning. 
 
Till vem riktar sig de förebyggande förbättringsförslagen: 
Totalt 18 olika förslagspunkter har noterats och kategoriserats under 5 större rubriker. Förslagen berör 
både räddningstjänstens olika avdelningar i olika grad. 
 
 

1. Snabbt häva brandförloppet viktigt  
2. Riskbedömningar viktigt 
3. Vissa resurser extra viktiga 
4. Rutiner för VMA 
5. Ledningsstöd 

 
 

1. Snabbt häva brandförloppet viktigt 
Anspänningstid vid larm, även automatlarm är tillsammans med bra fordonsval, snabb tillgång till 
lokalerna (nyckel i nyckelskåp), snabb orientering (lättläst OH-ritning), snabb lokalisering av brand, 
snabbt val av bra angreppsväg (insatsplan), tillgänglighet med fordon (grindar, framkomlighet) är 
avgörande förutsättningar för att kunna häva ett brandförlopp tidigt.Varje minut som går minskar 
möjligheterna markant att häva brandförloppet. 
 
Det går inte nog att understryka vikten av att hela kedjan fungerar bra. Från larm till att vi faktiskt vidtar 
en åtgärd på plats. Det har under lång tid arbetats med att korta ner tiderna i SOS vilket är bra. Vid 
automatiska brandlarm går alltid larmet direkt varför denna del redan är effektiviserad så gott det går. 
Däremot kvarstår vår egen anspänningstid, kvalitet på larminformation, vägval, kunskap om objektet 
vilket i sig kan spara värdefull tid i tidskedjan. 
 

a) Anspänningstiden  
Sedan ombyggnad av nya BAS har rörelsevägarna i vissa fall förlängts och därmed ökat på 
möjligheten att snabbt komma iväg vid larm. Vi bör därför göra allt vi kan för att underlätta de 
övriga momenten såsom praktiskt vid larmkläder, larminformation etc. Anspänningstiden 
måste vi försöka skärpa upp en aning. 90 sekunder gäller. 

b) Larminformation med text och kartbild viktiga 
Vi har sedan väldigt många år tillbaka underlag som pekar på behovet av såväl text som 
kartskärmar med utskjuten position och viktig information vid larm. Skärmar med larmtext och 
karta med position bör finnas på strategiska platser inom BAS. Påstötningar från lärande av 
olyckor har skett under flera år och även ett förslag om hur det skulle kunna utformas har 
inlämnats sedan något år tillbaka. 

c) Aktiv information från HILL 
HILL bör aktivt komplettera med larminformation i högtalarna vid larm. Även en upprepning av 
vad som redan gått ut är bra och viktig. 

d) Tillgång på ledningsstöd viktigt 
I de förebyggande förslagen i denna utredning framkommer behovet av bra tillgång till viktiga 
uppgifter om fastighet, byggnad och verksamhet. Tillgång till en i förväg utformad insatsplan 
där de operativa befälen ges en möjlighet att taktiskt ta sig an anläggningen på ett bra sätt. Att 
i taktiken nyttja och inte missutnyttja de redan i förväg inbyggda och investerade 
brandskyddet. Räddningstjänsten bör snarast införskaffa ett ledningssystem som möjliggör att 
a del av viktig information från verksamhetsprogram direkt ut som stöd vid en räddningsinsats. 

 
Förslagsmottagare är räddningstjänsten 
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2. Riskbedömning viktig 
Att vid brand i stora lokaler vara uppmärksam på värme och rök i tak tidigt. Att brand i stora lokaler 
med energirikt material mycket snabbt och hastigt kan öka i omfattning. Att brand i industri- och 
affärslokaler i byggnadsklass Br3 tidigt tappar bärighet och i synnerhet om takkontruktion utgörs av 
bärande takstolar i stål. Att de takkonstruktion rasar ökar risken för att ytterväggar också rasar utåt. 
Att samtlig räddningstjänstpersonal och i synnerhet rökdykare och befäl beaktar den risk som finns vid 
bränder i stora industri- och affärslokaler. 
 

a) Tidig värme- rökkontroll i tak 
Rökdykare måste vara medvetna om vikten av att tidigt genomföra värmekontroll. 

b) Risk för snabbt, hastigt och omfattande förlopp 
Rökdykare och befäl måste vara medvetna om risken att brandförloppet snabbt kan förändras 
och därmed i tid fatta beslut om reträtt och utvändig släckinsats. 

c) Risk för tidigt takras 
Rökdykare och befäl måste vara medvetna om att risken för att takkonstruktion tidigt kan rasa 
och därmed i tid fatta beslut om reträtt och utvändig insats. 

d) Risk för ytterväggras i samband med takras 
Att samtlig räddningstjänstpersonal och i synnerhet rökdykare beaktar den risk som finns med 
varma eller heta energirika brandgaser i taket i stora lokaler. 

e) Förebyggarkunskaper för operativ personal viktig 
Att samtlig räddningspersonal har en grundläggande förebyggarkunskap är viktigt. Att befäl 
har en förstärkt grundkunskap och att insatsledare har en god kunskap är avgörande för säkra 
insatser. 

f) Beakta släckmedels avgång till dagvattnet viktig 
Vid bränder där risk finns att gifter finns i släckvattnet är det extra viktigt att beakta detta. 
Såväl vart släckvattnet tar vägen, vilka mängder det handlar om och kontakten med såväl 
teknik & service som miljö och hälsoskyddskontoret. En tidig kontakt mellan IL, BIB och dem 
är att föredra.  

g) Justering av tankfyllnadsventiler på tank och släckfordon 
Med anledning av den olycka som inträffade vid denna insats är det extra viktigt att se till att 
samma sak inte sker igen. Speciell utredning är gjord och resultatet i form av justering av 
tanfyllnadsventiler på våra fordon är åtgärdat. 
 

Förslagsmottagare är räddningstjänsten 
 
 
 
 

3. Vissa resurser extra viktiga 
Att tidigt få till stånd ett övertryck i angränsande lokaler skapar bra förutsättningar att rädda aktuell 
lokal samt hålla aktuell brandcellsgräns och därmed minska konsekvensen av en brand. 
 
Att vid brand i industri- affärslokaler i byggnadsklass Br3 finns risken att taket rasar och därmed risk 
för att väggar rasar. Med anledning av detta är tillgången på bl.a. högfordon extra viktig även om det 
inte är direkt höjden som är avgörande. Att kunna arbeta på säkert avstånd men ändå få effekt vid tex 
vattenbegjutning. 
 

a) Övertryckssättning av angränsande lokaler fungerar bra 
Att tidigt har resurser för att övertryckssätta en angränsande lokal är ett viktigt led i att hålla en 
begränsningslinje och förhindra en större skada. 

b) Tillgång på högfordon viktig 
Att tidigt har resurser för att kunna vattenbegjuta på säkert avstånd är ett viktig led i att hålla 
en begränsningslinje och förhindra en större skada. Är också en viktig del arbetsmiljön för 
räddningspersonal på brandplats. 

 
Förslagsmottagare är räddningstjänsten 
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4. Rutiner för VMA 
Området kring utfärdande av VMA är viktigt att klarlägga. Möjligheten att använda VMA skall hanteras 
på ett korrekt och i förväg utstakat sätt. Det är viktigt att de som är involverade i beslut och 
effektuering är medvetna om vad som krävs, vilka konsekvenser det får osv. 
 

a) Klarläggande av vilken rutin som gäller  
Att i IL, BIB grupp diskutera i vilka sammanhang och med vilka rutiner vi utfärdar VMA är 
viktigt Vilken information måste följe med ett VMA och hur genomförs processen rent praktiskt. 

b) När är det motiverat att stänga tågtrafiken på västkustbanan 
Att i IL, BIB grupp diskutera i vilka sammanhang det är motiverat att stänga tex tågtrafik på 
västkustbanan. Öka befälens kunskap om vilka effekter och kostnader som en avspärrning 
innebär och diskutera vid vilka sammanhang detta ändå kan vara motiverat. 

 
Förslagsmottagare är räddningstjänsten 
 
 
 
 
 

5. Tillgång till mobilt ledningsstöd 
Det går inte nog att understryka vikten av bra, tydliga och funktionella insatsstöd. Att tidigt få uppgifter 
om vart vi är larmade, anläggning, risker, värde, bra angreppsvägar, angränsande verksamheter, 
tillgång på brandvatten, vart tar släckvattnet vägen, stöd för bedömning av byggnadsklass- bärighet- 
brandcellsgränser- brandventilation är avgörande för huruvida insatsen blir effektiv och bra.  
 
I de förebyggande förslagen i denna utredning framkommer behovet av bra tillgång till viktiga uppgifter 
om fastighet, byggnad och verksamhet. Tillgång till en i förväg utformad insatsplan där de operativa 
befälen ges en möjlighet att taktiskt ta sig an anläggningen på ett bra sätt. Att i taktiken nyttja och inte 
missutnyttja de redan i förväg inbyggda och investerade brandskyddet. Räddningstjänsten bör snarast 
införskaffa ett ledningssystem som möjliggör att a del av viktig information från verksamhetsprogram 
direkt ut som stöd vid en räddningsinsats. 
 

a) Tillgång på ledningsstöd viktigt 
Räddningstjänsten bör snarast införskaffa ett ledningssystem som möjliggör att a del av viktig 
information från verksamhetsprogram direkt ut som stöd vid en räddningsinsats. 

b) Tid för utbildning och övning för befäl viktig 
I denna utredning har framkommit att det är viktigt att befäl har en kunskap i förebyggande 
brandskydd, kan läsa av OH-ritningar, orientera sig snabbt, kunna ta del av ledningsstöd i 
olika former. Det är därför extra viktigt att de också får en faktisk utbildning i området och att 
det säkerställs att fortbildning blir möjlig i syfte att ge våra befäl en möjlighet att göra ett bra, 
effektivt och säkert arbete ute på skadeplats. 
 

Förslagsmottagare är räddningstjänsten 
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Avspärrning 
Polisen spärrade av platsen i anslutning till att räddningstjänst formellt avslutades 2011-07-03 
kl.16.10. Därefter genomfördes fortsatt eftersläckningsarbete genom såväl räddningstjänstens försorg 
som företaget själv. Godkännande fanns från polismyndigheten att vattenbegjuta området men att inte 
ta sig in i resterna av byggnaden. 
 
Avspärrningen hävdes av polis efter att polis och räddningstjänst gemensamt genomförd teknisk 
brandplatsundersökning 2011-07-06 kl.13.00. 
 

 

Undersökning 
Brandplatsundersökning skedde 2011-07-06 kl. 09.30 till 13.00 av polisens tekniska rotel tillsammans 
med räddningstjänsten genom Mattias Sjöström. Under arbetet användes bland annat 
räddningstjänstens högfordon för att ta översiktsbilder. Förare var brandman Göran Blom. 
 

 

Erfarenhetsåterföring 
• Räddningstjänsten Halmstad 
• Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) 

 
 

Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
• Egna iakttagelser såsom räddningsledare vid insatsen. 
• Samtal med räddningspersonal 
• Genomgång av bilder tagna vid insats 
• Genomgång av dokumentation, loggar, bilder, media etc. rörande insatsen 
• Brandplatsundersökning 

 

Bilagor 
1. Skadeomfattning, detaljerat i aktuell fastighet samt intilliggande fastighet 
2. Utredningsrapport skadad brandman (räddningstjänsten Laholm) 
3. Inspektionsrapport, miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad 
4. Insatsrapport 2011001204 

 

 
Brandmästare/olycksutredare Kvalitetssäkrad/Ch förebyggande avd 
Mattias Sjöström   Gert Heinsvig 
2013-02-17    2013-02-17 
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                   Skadeomfattning  
     (bilaga till brand- olycksutredning) 
 
Utredare: Mattias Sjöström  

 
Skadeomfattning i stort 
Skadeomfattningen är främst kopplat till just monterings och lagerhallen vilken blev totalskadad vid 
branden. Kontorsbyggnaden har klarat sig närapå helt utan påverkan, så när som på en mindre 
vattenskada utanför toaletterna på bottenvåningen. Tillbygd lagerhall i norra änden har pga av en stor 
öppen port fått en hel del sotskador även om den inte totalförstörts. Intilliggande fastighet på Sydsten 
har uppmätt klorider och måste därför saneras. Intilliggande fastighet Granngården lyckades under 
insatsens gång fått stängt av sin ventilation och tvingades därför enbart byta filter till dessa. Inga 
skador på de lastbilar som fanns kvar inne på Unimer Plast område (blå pilar) 
 

• Monterings och lagerhall totalskadad 
• Kontorsutrymmen inne i monterings och lagerhall sot, rök och vattenskadat 
• Tillbygd lagerhall sot och rökskadad 
• Kontorsbyggnad närapå oskadd. Mindre vattenskada 
• Intilliggande fastighet Sydsten, rökskadad (uppmätt klorider) 

 

 

 

• Monterings och lagerhall 
• Kontorsutrymmen inne i monterings och lagerhall 
• Tillbygd lagerhall 
• Kontorsbyggnad 
• Sydsten 

 

25 
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Skadeomfattning montering och lagerbyggnad 
 
 
 
Utvändigt montering och lagerbyggnad 
Byggnadskonstruktionen i form av stålbalkar (takstolar) har kolapsat fullkomligt. Hela 
takkonstruktionen har rasat ner. Ytterväggar i form av betongelement och plåt har gett sig och hänger 
utåt från byggnaden på flera platser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
Östra långsidan med lastkaj   Södra gaveln med fönster från entresolplan 

 

          
 
Västra långsidan mot Sydsten  Översikt i mitten på byggnad 

26 

Skiss (ej skalenlig) 

27 

28 29 

27 

28 

26 
29 

Montering och lager 

Kontor 

Lager 
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Invändigt montering och lagerbyggnad 
I byggnaden fanns stora mängder plast och gummiprodukter. Brandbelastningen bedöms ha varit 
mycket hög och brandskadorna är därför väldigt omfattande och i det närmaste totala. Det finns delar 
av montering och lagerbyggnaden som trots allt klarat sig förhållandevis väl, vilket är delar av det 
kontor som var insprängt i montering och lagerbyggnadens södra ände.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
Större delen av byggnaden, mot norr               Mellersta delarna av byggnaden, mot öst 

 

          
 
Kontorsdel under plåt, mot sydost  Kontorsdel i byggnad, mot syd 
 
 
 

Skiss (ej skalenlig) 

30 31 

32 33 

31 32 

30 

33 
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Invändigt montering och lagerbyggnad 
Entresolplan ovan kontor inne i lagerbyggnad har brunnit bort helt och hållet.Plats där första styrkan 
noterade en kraftig brand från golv till tak är markerad röd symbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
Mot lagertillbyggnad och med Sydsten i bakgrunden Kontors och entresoldel, mot söder 

 

          
 
Fastighetsgräns och Sydstens närmast byggnad Plats där brand noterades inledningsvis 
 
 

Skiss (ej skalenlig) 

34 35 

36 37 

34 35 

36 

37 
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Skadeomfattning kontorsdel inne i montering och lagerbyggnad 
I kontorsdelen inrymmdes förutom ett antal ordinära kontor även pannrum, rum med oljetank, rum 
med el-central, truckladdning och förråd, arkiv (gammalt skyddsrum). Kontorsdelen är byggd av tegel 
och betong och skadorna bedöms främst vara sot, rök och vattenskador. Dock har entresolplanet 
ovan brunnit bort helt. Det var i denna regionen som räddningstjänsten hade den mest omfattande 
vattenbegjutningen då brandcellsgräns mellan montering, lagerbyggnad och kontorsbyggnad löper 
just här (markerat med gul linje). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
Dörr mellan montering, lager och kontor  Dörr mellan kontor och montering, lager 

 

          
 
Fönster mellan kontor och montering, lager  Dörr i brandcellsgräns, mot kontorsbyggn. 

Skiss (ej skalenlig) 

38 39 

40 41 

38 
39 

40 

41 
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Invändigt kontor i montering och lagerbyggnad 
Skadorna i pannrum, elcentral bedöms som förhållandevis ringa medan skadorna är något större i 
utrymmet där truckarna förvarades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

          
 
Pannrum med el-central bort till höger  El-centralrum 
 

   
 
Truckladdning    Förråd, arkiv (skyddsrum) 
 

Skiss (ej skalenlig) 

42 43 

43 
42 

44 

45 

44 46 45 

46 
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Skadeomfattning tillbygd lagerhall 
Byggnadskonstruktionen i form av stålbalkar (takstolar) har till synes klarat sig förhållandevis väl. Dock 
har man av säkerhetsskäl stadgat upp taket invid innervägg mot den större montering och lagerhallen. 
I den tillbygda lagerhallen syns sot och rökskador då porthål mellan montering, lagerhall och tillbygd 
lagerhall varit helt öppen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
Större port med dörr                    Porthål mellan montering, lager och tilbyggnad 
 

          
 
Tillbygt lagerutrymme i byggnadens norra ände            Porthål mellan montierng, lager och tillbyggnad 
          
 

Skiss (ej skalenlig) 

47 

50 

49 

Montering och lager 

Kontor 

Lager 

47 48 

49 50 

48 
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Skadeomfattning kontorsbyggnad 
Kontorsbyggnaden är så gott som oskadd. Kontorsbyggnaden stod under övertryck hela insatsen och 
har egentligen bara en mindre vattenskada. Vattenskadan härstammar troligen från den 
vattenbegjutning som genomfördes på motsatt sida väggen (brandcellsgränsen) mot montering och 
lagerbyggnadens södra ände. Vattenskadan var vid teknisk undersökning av mindre omfattning invid 
och utanför en av toaletterna i kontoret, se bild 54. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

                        

Skiss (ej skalenlig) 

Montering och lager 

Kontor 

Lager 

51 52 

53 

54 

51 

52 

54 

53 

Bild 51 och 52 visar längsgående korridor i kontorsbyggnad. 
Bild 53 dörr i brandcellsgräns. Bild 54 vattenskada invid toalett 
på bottenvåning i kontorsbyggnad markerad med röd ring. 
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Skadeomfattning intilliggande fastigheter 
Under en period i insatsen slickade lågorna fasadkanten på Sydstens närmaste byggnad. Under stora 
delar av insatsen låg röken också rejält tät över grannfastigheten Sydsten och vid senare mätning 
konstateras klorider i deras byggnad. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Fastighetsgräns och Unimers västra sida                   Sydstens närmaste byggnad norrifrån, blå pil 
 

          
Sydstens sydligaste byggnad                                         Sydstens närmaste byggnad söderifrån, blå pil 
 
2013-02-17 / SJ 

Skiss (ej skalenlig) 
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Montering och lager 

Kontor 

Lager 
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