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Olycksförloppsundersökning 

 

 

Bakgrund 

Lagstiftning  

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kap 3 § 10 ska kommunen ”se till att 

olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

 

Uppdrag och avgränsning 

Undertecknad har fått i uppdrag av räddningschefen för räddningstjänsten Gislaved - 

Gnosjö att utvärdera olycksförloppet i samband med en brand på ett äldreboende i Hestra, 

Gislaveds kommun tisdagen den 31 december 2013. 

Då brandorsaken är känd och att det inte var någon komplicerad räddningstjänstinsats 

koncentreras utvärderingen på de bakomliggande orsakerna och de organisatoriska 

förutsättningarna vid händelsen. 

 

Metod 

Undersökningen bygger på intervju med insatsledaren på räddningstjänsten Gislaved – 

Gnosjö och personal på Hestragården. Den bygger även på SOSAlarms 

utlarmningsrapport samt insatsrapport från räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö 

(rapportnummer 2013008542). 

 

 

Undersökningen utförd av 

Pär Liljekvist, Räddningstjänsten Värnamo 

 

 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i ett 1-plans så kallat trygghetsboende. Ett trygghetsboende innebär att 

en äldre person hyr bostaden av fastighetsägaren som vilken lägenhet som helst. Just 

detta trygghetsboende är placerat intill Hestragårdens vårdboende. 

De lägenheter för trygghetsboende som är placerade intill Hestragården är försedda med 

ett automatiskt brandlarm via Hestragården, vilket innebär att personalen på Hestragården 

uppmärksammas via vårdbostädernas närvarosignalering om brandlarmet utlöser i någon 

av trygghetsboendena. 

Räddningstjänsten 
Förebyggande enheten 
Pär Liljekvist, Stf Räddningschef 
Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undvika att ”matlagningslarm” orsakar räddningstjänstutryckning finns det en 

knapp för personalen att trycka in för att få en undersökningstid på tre minuter innan 

larmet går vidare till räddningstjänsten. 

Det automatiska brandlarmet är vidarekopplat till räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö 

via SOSAlarm. 

I den aktuella byggnadsdelen finns bostäder för ett tio-tal äldre personer med mer eller 

mindre begränsad handlingsförmåga att själva agera (såsom bland annat rädda, larma, 

släcka och utrymma) i samband med en brand. 

Bostäderna är avskiljda brandtekniskt från varandra i brandklass EI60, vilket innebär att 

en brand inte ska kunna sprida sig utanför lägenheten inom 60 minuter. 

Bostädernas spisar är försedda med spisvakt. 

Vid den aktuella tidpunkten arbetade ett flertal personal i vårdbostadsdelen. Denna 

personal har med regelbundenhet genomgått kommunens brandutbildning. Därutöver har 

man även på äldreboendet övat i de lokala förhållandena. 

 

Olycksförlopp 

Branden startar genom att en äldre person ska värma mat i ugnen. Tidigare på dagen har 

personen lagat mat på spisen. På den spisplattan som matlagningen skett, ligger det en 

skärbräda av plast. Då denna spisplatta är påslagen, av någon anledning, antänds 

skärbrädan. 

På grund av rökutvecklingen utlöser det automatiska brandlarmet. 

Personalen som får larmet konstaterar, utan att behöva ta sig till brandlarmcentralen, 

vilken bostad larmet gäller. 

Personalen trycker in ”undersökningsknappen” och en av personalen tar sig till aktuell 

lägenhet och ser utifrån att det brinner med ”ett par decimeter höga lågor” på spisen. När 

personalen kommer in i bostaden är det rökigt där och den äldre personen finns kvar i 

lägenheten. 

En av personalen tar ut personen. Samtidigt finns det en anhörig till en granne i dennes 

lägenhet. Grannens anhörige tar sig in i lägenheten som det brinner i och släcker branden 

med hjälp av en stekpanna. 

Andra av personalen har under tiden tagit sig till den intilliggande brandstationen och 

meddelar de inryckande brandmännen att det brinner i köket i en lägenhet. 

När räddningstjänsten anländer är branden släckt och personen omhändertagen. 

 

Räddningstjänstens insats blev att säkerställa att branden var släckt genom att undersöka 

köksfläkt och ventilationskanalen samt att ventilera ut röken och hjälpa personalen med 

omhändertagande av drabbade personer. 

 

Diskussion 

Under undersökningsarbetet framkommer det ett antal intressanta reflexioner, som 

visserligen inte går att säkerställa, men ändå kan vara rimliga: 

 Det verkar som om personen inte slagit av spisplattan efter den tidigare 

matlagningen. Anledningen till detta kan vara att spisvakten brutit strömmen. 

 Eftersom det är en hällspis får man inte samma känsla av att det är spisplattor. 

Detta kan medföra att man använder spisen som avlastningsyta. 

 Eftersom det av kulturella skäl inte sällan är kvinnan som lagar maten i ett hem, 

så kan det finnas en viss risk för att kvinnor är överrepresenterade vid denna typ 

av brand. Denna reflexion är inte säkerställd och kan därför behöva utredas 

vidare. 

 

Genom att ett flertal så kallade lyckliga omständigheter samverkat minimerades 

konsekvenserna av branden. Man ska dock ha i åtanke att ett flertal av dessa lyckliga 

omständigheter inte är slumpmässiga, utan reslutat av ett genomtänkt brandskyddsarbete: 

 Personalen hade genomgått regelbunden central brandskyddsutbildning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personalen har på arbetsplatsträffar haft genomgångar kring brandskyddet lokalt. 

Exempel härpå är kunskap om brandredskap, brandlarmet, utrymningsvägar och 

rutiner vid brand. 

 Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm, som är vidarekopplat till 

räddningstjänsten. 

 Brandlarmet är sammankopplat med verksamhetens trygghetslarm. 

 Byggnaden är uppförd med god brandteknisk klass. 

 

Omständigheter som skulle kunna förhindrat händelsen: 

Det finns ett flertal tekniska lösningar som eventuellt skulle kunna förhindra en liknande 

händelse, eller åtminstone minimera konsekvenserna av en sådan. Några exempel är: 

 Montera flamdetektor på spisen. Den skulle i så fall slå ifrån spisen vid en brand. 

 Använda spis med induktionshäll. Detta skulle dock inte förhindra en så kallad 

torrkokning. 

 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, räddningstjänsten 

Gislaved – Gnosjö, räddningstjänsten Värnamo kommun 

 

 

 

 

 

Pär Liljekvist 

Brandutredare                               

 

 

 
Plastskärbrädan med fastsmält torkduk 

 


