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Sammanfattning 
Enligt uppgifter hade lägenhetsinnehavaren startat spisen för att värma mat. Efter ett tag upptäcker hon att 
det brinner på spisen. Hon säger att hon kastar en matta på spisen för att kväva elden, detta lyckas dock 
inte. Vidare säger hon att hon springer ut genom dörren för att larma räddningstjänst hos grannen. När hon 
kommer tillbaka så brinner det för mycket. När hon lämnar lägenheten glömmer hon att stänga dörren. 
 
Under framkörningen har räddningsledaren fortfarande medlyssning på SOS-intervjuer från olika 

inringare via mobiltelefon. SOS informerar också via totalinformation på rakelradion om läget. 

Vid framkomst är den aktuella lägenheten på suterrängplanet övertänd. samtliga fönsterutor, samt rutan på 

balkongdörren har gått sönder av värmen, branden slår ut genom alla fönstren och sprider sig efter fasaden 

mot våningarna ovanför samt mot vinden. Det står två äldre personer ute på en balkong på våning ett, i 

den andra delen av huset. Paret kan inte sig ut via trapphuset eftersom det är rökfyllt. 

Bjästa deltid delar på styrkan för att hjälpa paret på balkongen ner till marken via en stege. Samtidigt har 
andra halvan av styrkan påbörjat begränsning av brandens spridning utvändigt, samt försök att slå ner 
branden i lägenheten via balkongdörren med rökdykare.  
 
Under tiden har räddningstjänsten fått information om att det troligen finns en person kvar i en lägenhet på 
andra våningen. Man påbörjar livräddning på två fronter dels, genom att resa stege mot balkong och dels 
genom rökdykning via trapphuset som är rökfyllt. Rökdykarna via trapphuset tar sig först i till lägenheten 
och kan få ut personen genom trapphuset. Personen har fått i sig väldigt mycket rök och tas om hand av 
sjukvården. 
 
Trots att man kan släcka branden i lägenheten och spridningen utvändigt så kan man inte rädda fastigheten 
då branden har fått fäste i trossbotten och schaktet, branden har även spridit sig till andra utrymmen som 
påbyggda väggar och sänkta tak som blir vid renovering av fastigheter.. 
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Inledning 
2013-04-12 inträffar en lägenhetsbrand i ett flerfamiljshus om åtta lägenheter. 

Uppdrag 

Enligt 10§ 3 kap. Lag (SSFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. Denna rapport utgör redovisning av sådan undersökning. 

Avgränsningar 

Syftet är i första hand att belysa: 
 
Framkörning: 
- Kommunikation mellan enheter 
 
Insatsen 
- Kommunikation (Rakel, rökdykarradio, muntligt) 
- Riskbedömningar  
- Taktiskt genomförande  
- Ledning på skadeplats, ev. sektorindelningar 
- Samverkan med SOS under insatsen: Deras synpunkter gällande utalarmering, lägesrapporter, hade det 

blivit bättre om vi lämnat lägesrapporter från 6080 till SOS och SOS till KAC? För och nackdelar? 
 
Efter insats 
- Avslutades Räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 Kap. § 9? 
 
Denna rapport delges: 
- Brand och säkerhet Örnsköldsvik 
- Myndigheten för samhällsskydd 

Datainsamling och metod 

Utredaren har granskat räddningstjänstens insatsrapport, SOS ärenderapport, samt gjort platsundersökning 
Vidare har intervjuer med insatspersonal gjorts. Därefter har utredaren analyserat de data som tagits fram. 

Tidsplan 

Ingen tidsplan för utredningen är satt. 

Återföring av slutsatser och rekommendationer 

Beställaren av undersökningen har varit enhetschef Håkan Wiberg. Efter slutförd undersökning skickas 
rapporten till räddningschef och enhetschef för räddningstjänsten.  

Utredande organisationer 

Räddningstjänsten Örnsköldsvik 

Utförare av undersökningen 

Håkan Wikman Brandinspektör/olycksutredare  
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Händelseförlopp 
Enligt uppgifter hade lägenhetsinnehavaren startat spisen för att värma mat. Efter ett tag upptäcker hon att 
det brinner på spisen. Hon säger att hon kastar en matta på spisen för att kväva elden, detta lyckas dock 
inte. Vidare säger hon att hon springer ut genom dörren för att larma räddningstjänst hos grannen. När hon 
kommer tillbaka så brinner det för mycket. När hon lämnar lägenheten glömmer hon att stänga dörren. 
 
Boende ringer in till 112 och säger att man inte kan ta sig ut ur lägenheterna på grund av det rökfyllda 
trapphuset.  
 

Räddningsinsats 

Beredskap före olyckan 

Heltidsstyrkan Örnsköldsvik bestående 1+4 man befinner sig på stationen.  
Deltidstyrkorna Bjästa, Sidensjö och Övik deltid befinner sig nåbar på personsökare. 
Räddningschef i beredskap befinner sig nåbar på personsökare, rakelradio och mobiltelefon. 
 

Larmbehandling 

21.47 larm till SOS, (Brand i byggnad / Flerfamiljshus / Lägenhet) 
21.47 Medlyssning till insatsledare. En manlig inringare måste hoppa från balkongen. 
21.48 larm till Bjästa deltid 
21.49 larm till Örnsköldsvik Heltid 
21.49 larm till Chef i beredskap (RCB) 
21.58 larm till Örnsköldsvik deltid 
Ytterligare styrkor larmas till platsen för avlösning under kvällen och natten. 

Fordon 

6080 insatsledarbil 
6010 basbil 
6020 basbil 
6041 tankbil 
6060 rök/kembuss 
6210 basbil 
6260 FIP-bil 
 

Framkörning 

Övik Heltid åker med bil 6080 och 6010. Bjästa deltid åker med 6260 och 6210. Under framkörningen har 
räddningsledaren fortfarande medlyssning på SOS-intervjuer från olika inringare via mobiltelefon. SOS 
informerar också via totalinformation på rakelradion om läget. Personalen på 6010 har ingen kontakt på  
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kanal RAPS-6 och får således ingen information/medlyssning från vare sig räddningsledaren eller SOS. 
Strax före ankomst så får 6010 och 6080 kontakt med varandra, och får då veta läget samt den rätta 
adressen. 
 
Förstainsatsperson (FIP) som är förman på Bjästa deltid ser röken och lågorna från branden när han är på 
väg från hemmet till brandplatsen. Under framkörning har han kontakt med Kommunens alarmeringscentral 
(KAC). Han är på plats tre minuter från det att larmet gått.  
 
Bjästa deltid är 1+4 där förmannen åker egen bil (FIP) styrkan i bil 6210 är fyra brandmän. Då larmet 
gäller en brand i fastighet så börjar personalen att klä sig för rökdykning och inta sina platser i bilen. När 
rökdykarledaren kommer så sätter sig den på höger framstol, vilken inte har plats för lufttub i ryggstödet. 
Det får till följd att rökdykarledaren inte är färdigklädd vid framkomst, utan måste kliva bak och börja klä 
sig för rökdykning när man anländer till brandplatsen. 
 

Framkomst 

Vid framkomst lämnas en bra framkomstrapport av Bjästas deltidsförman. Den aktuella lägenheten på 
suterrängplanet är övertänd. samtliga fönsterutor, samt rutan på balkongdörren har gått sönder av värmen, 
branden slår ut genom alla fönstren och sprider sig efter fasaden mot våningarna ovanför samt mot vinden. 
Det står två äldre personer ute på en balkong på våning ett, i den andra delen av huset. Paret kan inte sig ut 
via trapphuset eftersom det är rökfyllt och man klarar inte av att ta sig ner från balkongen själv. I övrigt är 
det mycket folk på plats, både från fastigheten det brinner i och angränsande fastigheter. 
 

Beslut, inriktning 

Första beslut av deltidsförmannen blir livräddning genom att halva styrkan hjälper paret ner på marken via 
en stege, samtidigt som andra halvan av styrkan påbörjar begränsning av brandens spridning. 
 
Vid räddningsledarens framkomst görs en bedömning av läget tillsammans med styrkeledaren och han 
konstaterar att det inte kommer att räcka med den personal som finns på plats. Det är fullt utvecklad brand 
från lägenheten i markplan som hotar att sprida sig uppåt i fastigheten. Dessutom har man livräddning att 
utföra rökfyllt trapphus. Han rekvirerar mer resurser via kommunens larmcentral (KAC).  
 
Senare upptäcks att ytterligaren en person finns kvar i fastigheten. Inriktningen blir livräddning tills man 
är säker på att alla personer är ute. Därefter fortsatt begränsning och släckning av branden och dess 
spridning. 
 
Ytterligare senare under insatsen står det klart att man inte kan rädda fastigheten. Beslut blir att all 
personal får lämna fastigheten och man låter fastigheten brinna samtidigt som man begränsar och skyddar 
intilliggande fastigheter. 
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Utförande av insats 

Bjästa deltid delar på styrkan för att hjälpa paret på balkongen ner till marken via en stege. Detta arbete är 
krävande då paret inte känner sig mogen att klättra ut på en stege. Med mycket övertalning och hjälp från 
brandmännen kan man till slut få ner paret. Samtidigt har andra halvan av styrkan påbörjat begränsning av 
brandens spridning utvändigt, samt försök att slå ner branden i lägenheten via balkongdörren med 
rökdykare. Rökdykarna avancerar in strax innanför balkongdörren. Det brinner kraftigt i lägenheten, men 
rökdykarettan tycker sig få ner brandens intensitet efter att ha jobbat hårt en stund. Plötsligt backar 
rökdykartvåan ut och rökdykarettan följer med. När rökdykarettan kommer ut och vänder sig om har 
rökdykartvåan börjat klättra upp för en stege som man satt upp till andra våningen. Det visar sig att det 
kommit en order om livräddning som rökdykarettan missat då han har problem med radion. 
 
Samtidigt försöker Örnsköldsviks heltid att via entrédörren vid trapphuset ta sig ner till lägenheten för att 
påbörja invändig släckning. När man startar värmekameran så får man ingen bild, den fungerar inte och är 
inte till någon hjälp. I det läget kommer en kontraorder om att det är livräddning på andra våningen. Man 
har sett att det blinkar en lampa i lägenheten och man får signaler om att det finns en kvinna kvar i 
lägenheten.  Beslut från räddningsledaren att Bjästa deltidspersonal skall resa en stege mot lägenheten för 
ta sig in via balkongen. Rökdykargruppen från Örnsköldsvik tar sig via trapphuset upp till den aktuella 
lägenheten. Ytterdörren är olåst, lägenheten är ordentligt rökfylld. Man hör kvinnan men vet inte var hon 
är, rökdykarna delar på sig för att på snabbast sätt lokalisera kvinnan. En rökdykare går in i köket medan 
den andra går in i vardagsrummet, där kvinna hittas. Rökdykarna talar om för kvinnan att man skall hjälpa 
henne ut, men att det kommer att vara ännu mer rök i trapphuset. En rökdykare tar tag i henne och tar ut 
henne via trapphuset i rask takt. När man kommer ut på gårdsplanen är hon väldigt skärrad och har dragit i 
sig ordentligt med rök, hon hostar och skriker om vartannat. Brandpersonalen vet inte om hon har bränt 
sig, och man får inget svar från henne. Därför kyler man henne med vatten för att vara på den säkra sidan. 
Därefter överlämnas hon till ambulanspersonalen för vidare vård. Under den tiden får man veta av 
kvinnan att hennes barn kan vara kvar i lägenheten eller hos grannen. När Örnsköldsviks rökdykare 
återigen skall upp i trapphuset har det tänt från källaren och upp i trapphuset. Rökdykarna och 
rökdykarledaren måste först slå ner branden för att sen ta sig till lägenheten för att söka efter barnen som 
kan vara kvar. 
 
Under arbetet med att resa stegen är det stressigt pga. livräddningen, man får problem med att resa stegen, 
den fastnar och man får inte upp den på en gång. Pumpskötaren på bil 6010 hjälper till med stegresningen. 
Rökdykartvåan klättrar upp på balkongen, och rökdykarettan blir tillsagd av pumpskötaren att följa efter 
som säkerhet med slang. Rökdykarna har inga verktyg med sig för att ta sig in i lägenheten, utan 
rökdykartvåan använder handen och armbågen för att krossa fönsterrutan, vilket gör att han gör sig illa. 
När rökdykarettan skall kliva över balkongräcket så finns ett balkongtak som gör att det blir svårt att kliva 
över räcket, samtidigt som det är väldigt rökigt och att man upplever att stegen står väldigt brant. Bjästas 
rökdykare klättrar in genom rutan, rökdykarettan ramlar in på golvet i lägenheten och gör sig illa i knät. I 
lägenheten träffar man på Örnsköldsviks rökdykare som är i lägenheten för andra gången, då man vill söka 
genom lägenheten ytterligare en gång eftersom man fått indikation från kvinnan att hennes barn kan vara 
kvar. Lyckligtvis stämmer inte det, barnen är på annat håll. Bjästas rökdykare kan lämna lägenheten och 
kliva ner via stegen som man återigen upplever står väldigt brant och att det är otäckt att klättra i den med 
utrustning. 
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När Örnsköldsviks rökdykare lämnar lägenheten går man först upp en våning för att kontrollera 
trapphuset. Man konstaterar att det är väldigt varmt och att röken samlas i trapphuset. Rökdykarna har nu 
slut på luft och måste retirera. Man bestämmer sig för att sätta in PPV-fläkt för att ventilera trapphuset och 
för att få bättre förutsättningar för rökdykarna att ta sig in i lägenheten på suterrängvåningen. En 
brandman klättrar upp på en fasadstege för att slå sönder fönsterrutan i trapphuset för frånluft. Samtidigt 
har man bra frånluft från lägenheten i suterrängplanet då fönstren är sönder. 
 
Nytt rökdykarpar gör sig iordning för att ta sig ner till lägenheten, men i detta läge brinner det kraftigt upp 
i trapphuset, rökdykarledaren försöker hålla branden i schack tills rökdykarna är färdig att ta över 
släckningsarbetet. Man släcker av den brand som är i trapphuset, därefter tar man sig ned till lägenheten 
där man under en tid sprutar ordentligt med vatten in i lägenheten och stänger till dörren, efter man gjort 
det några gånger så startar man PPV-fläkten och med vinden i ryggen avancerar rökdykarna in i 
lägenheten. Effekten av släckinsatsen och fläkten blir så bra att rökdykarna lyckas släcka branden i 
lägenheten. I det läget är även den utvändiga släckningen färdig och Bjästas rökdykare kan gå in i 
lägenheten via altandörren för att hjälpa till med eftersläckning så länge man har luft kvar. 
 
Samtidigt skall nya rökdykarpar leta glödbränder, riva och göra eftersläckning, samt kontrollera schaktet 
som går genom hela huset från källaren till vinden. Det tar en väldig tid för den avlösande personalen att 
klä sig för rökdykning, så de rökdykare som var inne och släckte lägenheten går ner igen. Den här gången 
går man in till höger i källarutrymmet för att kontrollera, det är endast rök i den delen. När man kommer 
upp igen skall nya rökdykare ner och arbeta i lägenheten, samtidigt som de tidigare rökdykarna skall 
kontrollera lägenheterna, detta missförstås av de nya rökdykarna. Så båda grupperna kontrollerar 
lägenheterna och ingen arbetar med rivning och eftersläckning under en tid.  
 
Restvärdesledare har anlänt till brandplatsen och går igenom lägenheterna, samt de andra utrymmena 
tillsammans med ägare och företaget Byggtjänst som har renoverat i fastigheten. Från början ser det bra ut 
och man känner att man kan rädda huset. Efterhand så blir miljön allt sämre och man konstaterar att det 
brinner ordentligt i schaktet. Personalen river och blötlägger, men branden fortsätter att tillta och miljön 
blir allt sämre, man får ingen effekt av arbetet. Man provar även att såga spår i golvet med motorsåg och 
blötlägga i ett sista försök. Så fort man sätter sågen i golvet så flammar det upp eld ur golvet, miljön blir 
allt sämre hela tiden. Räddningsledaren ger order om att all personal skall utrymma fastigheten eftersom 
branden börjar bli okontrollerbar och riskerna för stora. Beslut om att låta huset brinna ner under 
kontrollerande former tas.  
 
Personalen får flytta på fordon och material, samt lägga ut ett slangssystem för att skydda närliggande 
byggnader. Björna deltid får order att hålla södra kortsidan och vattenbeguta fastigheten bredvid, Sidensjö 
deltid får order att lägga skumsegel på samma fastighet men på sidan mot branden. Bredbyn deltid får 
order om att hålla norra kortsidan och baksidan, samt även skydda villan som ligger 20 meter ifrån. 
 

Ledning och organisation 

Insatsledaren är räddningsledare på plats, han utser under insatsen två stycken sektorchefer som ansvarar 
för var sin sida av fastigheten. 
 
Räddningschef i beredskap finns på kommunens alarmeringscentral på brandstationen. Han tar under 
insatsen in förstärkt ledning som handhar bla. personalintagning samt larmning av POSOM.. 
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Samverkan 

Samverkan sker mellan räddningstjänst, ambulans, polis, ägare och restvärdesledare på brandplatsen. 
Samverkan sker till största delen muntligt mellan varandra på platsen. Enligt de personer jag talat med har 
samverkan fungerat bra. 
 
Den egna samverkan mellan räddningsledare, rökdykarledare och sektorchefer sker i huvudsak muntligt.  
 
Samverkan mellan räddningsledare, KAC och RCB sker via mobiltelefon. 
 

Avslutande av räddningstjänstens insats 

Kl. 15.00 dagen efter beslutar räddningsledaren att avsluta räddningstjänst och överlämna bevakningen till 
fastighetsägaren.  
 
Kl. 19.35 får KAC in samtal från brandplatsen att lågor slår upp och ägaren vill ha hjälp från 
räddningstjänsten. 6210 med tre man åker ut och vattenbegjuter glödhärdarna. Åter på station kl. 20.42 
 
Kl. 05.00 åker 6210 åter till brandplatsen. Mycket glödhärdar och småbränder i den lägenhet som branden 
startade i. Personalen lägger på skumpremix. 
 
Kl. 08.10  begärs mer skumvätska till platsen då 6210 har slut 
 
Kl. 09.00 insatsledaren bestämmer att räddningstjänst råder igen. Glödbränder i innertaksreglar, vilket 
gjorde att man fick riva innertaket som fanns kvar. 
 
Kl. 11.25 räddningstjänst åter avslutad. 
 
 

Undersökning,  analys och slutsatser 

Beslut och riskbedömning  

Beslut och riskbedömning vid rökdykning skall baseras på skrifterna ”AFS 2007:7 Rök- och kemdykning” 
och ”RIAB” (riktlinjer för invändigt arbete) i Örnsköldsviks räddningstjänst.  
 
Enligt AFS 2007:7 § 5 skall arbetsledaren se till att de risker som rökdykare utsätts för är rimliga i 
förhållande till vad som kan uppnås med insatsen. 
 
Enligt ”RIAB” i Örnsköldsviks Räddningstjänst skall nedanstående punkter vara en del i riskbedömningen 
under och efter en brand, då de påverkar personalens säkerhet. Därför skall de ingå i riskbedömningen och 
valet av arbetsmetod. 

· Vilken byggnadsklass? (Br1, 2, 3) Konstruktion, bärighet, våningar, angreppsvägar, 
reträttvägar.  
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· Finns liv att rädda? 
· Går liv att rädda? 
· Brandens omfattning. Skede i brandförloppet. 
· Vad brinner? 
· Hur länge har det brunnit? Hur är bärigheten? 
· Hur kommer branden att utveckla sig under insatsen. 
· Kan det finnas dolda utrymmen med brandgaser? 
· Finns det andra risker i lokalerna så som gasflaskor, smörjgravar, brandfarliga varor, mm. 
· Är byggnaden strömlös?   
· Personalens kompetens och erfarenhet? 

 
Riskbedömningen under pågående insats är dynamisk och skall göras fortlöpande så länge insatsen 
pågår. Detta skall dokumenteras i KAC. 
 
Beslut om livräddning/nedtagning av två personer från en balkong, och begränsning av brandens spridning 
utvändigt tar Bjästa deltidsförman vid sin ankomst till brandplatsen. Beslutet baseras på att den 
bedömning han gör vid sin ankomst och på den information som han får av de boende som har samlats 
utanför fastigheten. Beslutet att gå in i lägenheten via balkongdörren tar troligen rökdykarna själva. 
 
Information om att rökdykning har påbörjats kom vid den första riktiga lägesrapporten som kom efter ca. 
20 minuter. Ingen riskbedömning är dokumenterad av RCB eller KAC. Om riskbedömning uteblir, så 
måste RCB fråga efter den kontinuerligt. Riskbedömning bör lämnas vid varje lägesrapport. 
 

Radiosamband 

Bil 6010 har ingen kontakt med övriga enheter på RAPS-kanalen under framkörning, man hör inte SOS 
totalinformation. Strax före ankomst får man kontakt med 6080 på INSATS-kanalen, man får 
förutsättningarna med livräddning och den rätta adressen av räddningsledaren. Adressen är  x 
som ligger vid bron över ån, personalen på 6010 har känslan att  bör ligga vid slalombacken. 
Så denna information var väldigt viktig. Om man haft en GPS eller dator som är kopplad mot RAKEL och 
tar emot larm samt visar färdväg hade inte denna missuppfattning behöva ske. Det har under en tid varit 
problem med RAKEL-radion i 6010, den har startat om av sig själv. Anledningen till detta problem är 
okänd. Radion har nu uppdaterats med den senaste programvaran.  
 
Övriga enheter har haft kontakt på RAPS-kanalen. 
 
Sambandet med rökdykarapparaterna har i några fall under insatsen inte fungerat. Bla. under 
rökdykarinsats. Enligt rutin skall man avbryta rökdykarinsats om man inte har kontakt, i ett av fallen så 
missade rökdykarett att en order om livräddning på våning två skulle utföras via en stege. Han märker att 
rökdykartvåan backar ut ur lägenheten och försvinner upp på en stege. I ett annat fall fick rökdykarledaren 
inte kontakt med rökdykarna när man jobbade i trapphuset. Han hörde rökdykargruppen hela tiden så han 
valde att fortsätta rökdykningen, han använde pumpskötaren till hjälp med radiotrafiken. I ett tredje fall 
fick en annan (rökdykar)ledare inte kontakt med gruppen som gjorde invändigt arbete, trots provanrop 
innan (ej klassat som rökdykning). 
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Funktionstest av talgarnityr och radio skall alltid ske vid invändigt arbete samt rökdykning. 
Funktonstest av talgarnityr skall alltid ske vid hopplockning av andningsapparat. 
Funktonstest av talgarnityr och radio skall ske vid skiftbyte och vid fordonskontroll. 
 
Uppmärkning av felaktig utrustning måste göras direkt på plats, samt att lägga undan den felaktiga 
utrustningen komplett. 

Värmekamera 

När rökdykargruppen från Övik heltid skall använda värmekameran under rökdykning fungerar den inte 
som den ska, rökdykaren ser ingen bild. Oklart varför. Senare under insatsen så försöker man att starta 
värmekameran igen utan att lyckas, trots att man byter batteri. Vid återställning efter laddning av 
batterierna fungerar dock värmekameran igen. 
 
Värmekameran är gammal och bör bytas omgående. Man bör även införskaffa en värme/scanningskamera 
till insatsledarbilen, för att kunna scanna av var värmen/branden är, och var man skall sätta in åtgärder. 
Samt att den alltid finns med då insatsledare/räddningsledare åker ut mot deltidsstationerna. 

Plats för rökdykarledare 

I Bjästas bil 6210 finns det inte plats i ryggstödet för andningsapparat. Får man ett larm där rökdykare 
behövs så får rökdykarledaren sitta bak och ingen sitter höger fram för att sköta radiotrafik och kartor, 
eftersom förmannen åker egen bil (FIP). Alternativt skall rökdykarledaren sätta sig fram och inte vara 
färdigklädd rökdykarledare vid framkomst.  
 
I detta fall satte sig rökdykarledaren fram, och var tvungen att kliva bak för att klä sig som rökdykarledare 
vid framkomst. Det upplevs av personal som en stressad situation och att påklädningen därför strulade. 
Upplevelsen blir även att ordergivningen blir fördröjd och därför otydlig, samt att insatsen fördröjs något. 
 
Ryggstödet/stolen höger fram bör bytas i bil 6210 till ett som har plats för andningsapparat. 

Livräddning 

Order om livräddning kom flera gånger under insatsen då boende i fastigheten från början trodde att alla 
personer var ute. Det visar sig sen att så inte var fallet. Frustrerande och stressande att gå från livräddning 
till att alla personer är ute, till att åter få livräddning. Flera gånger dessutom. 
 
Lita aldrig fullt ut på personer som tror att alla är ute, utan kontrollera och sök igenom varje lägenhet om 
det går. 

Revitox 

Rökdykare saknade revitox vid livräddning pga. att den låg i fel påse och att den inte gick att fästa på 
ryggplattan eller på kläderna på ett bra sätt. Man valde då att inte ta med den vid framkomst. Detta 
rökdykarpar hittade en person i en lägenhet som man tog ut. Lägenheten var rökfylld och sikten var ca. 
femtio centimeter, även trapphuset var rökfyllt. Det gick bra den här gången då rökdykaren drog med 
personen i ett snabbt tempo genom lägenheten och trapphuset. 
 
Revitox skall alltid vara med vid befarad livräddning. Dessutom skall utrustningen vara ändamålsenlig 
och fungera, kontroll av utrustning ska göras vid skiftbyte. 
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Stegresning 

Vid order om stegresning för livräddning så tilldelades Bjästa den uppgiften. Pumpskötaren på 6010 hör 
denna order och tar själv fram stegen från 6010 samtidigt som Bjästa tar fram sin stege. Man bestämmer 
sig dock för att använda sig av Bjästas stege. I den stressade situation som råder vid livräddning och när 
man inte får upp stegen direkt så blir det några hårda ord och som vissa uppfattar det, en order från 
pumpskötaren till Bjästas personal att skynda på med stegresningen och att snabbt ta sig till balkongen. 
Man menar därför på att man inte fick med sig verktyger för att ta sig in i lägenheten. 
 
Problemet med att stegen inte gick att resa direkt var troligen handhavande. Man måste dra linorna åt 
sidan för att släppa på spärren så att man sen skall kunna resa stegen. Med gemensamma krafter löste sig 
uppgiften snabbt ändå. 
 
Det råder delade meningar om vad som sades vid stegresningen. Rekommendation till enhetschefen att 
sammanföra de personer som var inblandad för att tala ut om saken. 

Utmärkning av befäl och sektorchefer 

Personer som har en befälsroll och/eller är sektor- eller skadeplatschef skall utmärkas för att övriga 
personalen skall veta vilka som har en ledande roll. Det ska ske via rätt hjälm och/eller väst. Det blir fel 
när man har en ledande roll men inte är utmärkt på något sätt. Dessutom skall det informeras om när det 
blir förändring i ledningsstrukturen på en skadeplats. Detta är dock väldigt svårt praktiskt att genomföra. 
Ett sätt är att samla befälen/arbetsledarna för en informationsgenomgång om vad som händer just nu och 
vad som kommer att ske framöver. Alternativt att meddela via radio, många kommer dock att missa denna 
information. 

Strukturering av arbete på skadeplats 

Det är väldigt viktigt att den person eller grupp som blir satta att utföra en uppgift får en utförlig order 
eller instruktion på vad man förväntas utföra, och att man håller sig till den uppgiften tills något annat 
sagts eller att man blir klar. Personalen som får uppgiften måste fråga om något är oklart. Märker man att 
det är flera grupper som utför samma uppgift så bör man fråga om det är riktigt. 

Vattenförsörjning 

Vid uppkoppling av slangsystemet bygger man inte enligt stående rutiner. Pumpskötare på 6210 kopplar 
en grovslang till 6010 (grenrör eller direkt till bilen) när vattennivån blir låg i 6210, utan att pumpskötare 
för 6010 får vetskap om det. Det medför att pumpskötaren på 6010 helt plötsligt har lite vatten och ber då 
rökdykarna som är inne i fastigheten att ta det lugnt med vattnet. Rökdykarna har inte använt så mycket 
vatten på den korta tiden att det skulle innebära att det snart är slut i tanken, och förstår ingenting! 
 
Det är mycket viktigt att alla inblandade förstår hur slangsystemet skall kopplas, och att pumpskötarna 
samarbetar. Vidare är det viktigt att vattenförsörjning säkras via brandpost eller tankbil. I detta fall fick 
man hjälp av två jourlediga deltidsbrandmän som tog den uppgiften. Den brandpost som var närmast 
branden var övertäckt och obrukbar. Vilket gjorde att man fick ta en brandpost längre bort. Avvikelsen är 
meddelad till MIVA. Dessutom har man larmat Örnsköldsviks deltid för att få hjälp med rökdykare och 
tankbil.  
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Kl. 21.54 KAC ringer SOS för att larma Övik deltid till station. Pga. tekniska problem kan ej KAC larma 
själv 
Kl. 21.58 larmas deltiden av SOS.  
Kl. 22.14 lämnar 6041 station 
Kl. 22.26 är 6041 framme på brandplatsen. 
 
Det tar sexton minuter från det att larmet dras till att tankbilen och rökdykargruppen från Övik deltid 
lämnar stationen. Dessutom har det tagit ca. fyra minuter för SOS i larmhanteringstid. Detta sammantaget 
är en tidsspillan på ca. tjugo minuter. Vi måste bli effektivare vid utalarmering och order på station till 
styrkorna.  

Avslutande av räddningstjänst 

Räddningstjänst 
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall ”kommunen ansvara för en räddningsinsats endast om detta är 
motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 
insatsen och omständigheterna i övrigt.” 
 
”När en olycka, eller överhängande fara för en olycka, uppfyller kriterierna för räddningstjänst ska en 
räddningsinsats påbörjas. Syftet med en tydlig definition av räddningstjänstbegreppet är att klarlägga 
ansvarsförhållandet mellan stat, kommun och den enskilde. Utifrån dessa syften är det viktigt att 
räddningstjänsten gör en omsorgsfull bedömning av vilka åtgärder som anses som räddningstjänst och 
vilka som inte gör det”. (Bengtsson, Operativ juridik) 
 
”Räddningstjänstbegreppet skall upphöra så fort den enskilde har möjlighet att bemästra situationen.”  
(Bengtsson, Operativ juridik) 
 
Enskildas skyldigheter 
Lagen säger även 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.” 
 
Efterföljande åtgärder 
”En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. 
Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om 
det är möjligt, underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har 
avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.”(LSO) 
 
Enligt Operativ juridik ”hänför sig inte eftersläckningsarbete till räddningstjänst, vilket innebär att 
kostnader som uppstår vid eftersläckning skall belasta ägaren eller dennes försäkringsbolag”. 
 
Räddningstjänsten har efter avslutande av räddningstjänst lämnat kvar slangsystem kopplat till brandpost 
för att ägaren skall kunna bevaka och eftersläcka vid behov. Räddningstjänsten blir dock kallad till platsen 
kl. 19.35 dagen efter branden för att vattenbegjuta då lågor slår upp. Räddningstjänsten åker även dit kl. 
05.00 på morgonen den andra dagen och jobbar fram till kl. 09.00, då insatsledaren bestämmer att  
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räddningstjänst skall råda igen. För att man har bestämt sig för att riva ett innertak så att elden inte skall 
sprida sig.  
 
Ägaren har sannolikt försummat sitt ansvar och sin skyldighet att bevaka och förhindra brandspridning 
efter räddningstjänstens avslutande. Ägaren har skrivit på blanketten ”Ansvar efter avslutad 
räddningstjänst”. Han har på detta vis tagit del av informationen om ansvar och skyldighet som åligger 
honom som ägare. Han har även haft tillgång till räddningstjänstens slangsystem som är kopplat mot 
brandpost. 
 
Räddningstjänsten har i detta fall gjort arbete som inte är att hänföra till räddningstjänst, därför borde 
personal och materialkostnad under tiden räddningstjänst ej råder belasta ägaren eller försäkringsbolaget. 
 

SOS synpunkter på räddningstjänsten. 

Gällande samverkan med SOS under insats, dock ej speciellt denna insats: 
· Deras synpunkter på utalarmering, kvittenser och återrapportering.  
· Blir det bättre om vi lämnar lägesrapporter från 6080 till SOS och SOS till KAC? För och 

nackdelar?  
· Samverkan med KAC, RCB samt insatsledare? 

 
Själva utalarmering har SOS inga synpunkter på. 
 
Ofta förekommer det att kvittenser/statusar från styrkan i samband med utryckning och då främst vid 
framkomst inte skickas eller rapporteras. Sedan jag har fått dessa svar så har vi styrt om så att alla statusar 
skickas till SOS. Rimligen borde detta problem vara löst. Dessutom ser nu SOS positionen på 
räddningstjänstens fordon på karta. 
 
SOS tycker att det är viktigt får information om vad som har hänt och nuläget för händelsen. SOS tycker 
därför att det är viktigt att första lägesrapporten/återrapporten alt. rapporter som är breda och berör flera 
organisationer förs på RAPS-kanalen. Övriga rapporter ges i egen talgrupp, riktat anrop eller via ex. 
telefon. Många gånger har även den första lägesrapportern gått direkt till KAC via riktat anrop eller via 
telefon. På det viset tappar SOS viktig information som SOS-operatören kan behöva senare för att stötta 
räddningstjänsten, det kan var svårare då man vet väldigt lite om händelsen. Även detta problem borde 
vara mycket mindre nu då vi har ändrat rutinen till att den första riktiga lägesrapporten (OSHBIP) skall gå 
via på RAPS-kanalen. 
 
SOS-operatörerna upplever att samverkan och informationshanteringen mellan SOS, KAC och RCB är 
mycket personbunden. Ofta förekommer bristfällig information, då främst från RCB och insatsledare. 
SOS-operatören får ofta själv söka information. Känslan från SOS är att kommunikation sker främst till 
KAC och SOS ”glöms” bort. 
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Platsundersökning 

Jag i egenskap av brandutredare var på brandplatsen några dagar efter branden. Då branden varit total och 
fastigheten är utbrunnen så finns inga brandbilder att utgå ifrån. De uppgifter som finns att tillgå är 
brandpersonalens uppgifter vid framkomst och vittnesuppgifter från boende och lägenhetsinnehavaren. 
Enligt vittnesuppgifter från lägenhetsinnehavaren hade hon startat en spisplatta för att värma mat. Hon 
blev trött och satte sig för att vila. När hon sedan upptäcker att det brinner på och omkring spisen så kastar 
hon en matta på spisen för att kväva branden. Detta lyckas dock inte. Hon skall sedan ha sprungit till en 
granne för att larma. När hon kommer tillbaka så brinner det för mycket. Hon glömmer att stänga dörren 
till lägenheten, så branden har fri tillgång på syre och kan utvecklas väldigt snabbt, med följd av 
rökspridning till trapphus. 
 
Vid räddningstjänstens framkomst var det kraftig brand ur alla fönster i lägenheten, samt rökfyllt i 
trapphus. 
 
I fastigheten är allt brännbart borta, det finns inga brandbilder att gå efter. Då spisen enligt 
vittnesuppgifter varit inblandad i starten av branden så plockar jag ut den ur lägenheten. En vanlig spis 
med fyra plattor och ugn. Rutan på ungsluckan är sönder, i ugnen stod en tallrik med två stycken potatisar. 
På plattorna fanns inget fastbränt vid min undersökning. Jag skruvar upp spislocket så att jag kommer åt 
att se plattorna underifrån. Jag kan konstatera att en av plattorna sannolikt har varit het/varm under en del 
av branden. På undersidan av plattan och i dess omedelbara närhet så finns inget sot som har fastnat. De 
tre andra plattorna är däremot sotbelagda av branden.  
 
Enligt polisen som undersökte spisen dagen innan jag var där, så hade han konstaterat att inget vred var 
på. Han använde en tång för att skruva på vreden för att kontrollera om dom fungerar.  
 
Troligen har lägenhetsinnehavaren lyckats att stänga plattan när hon upptäckte att det brann. Varpå 
spisplattan är het/varm under en lång tid under branden och inget sot fastnar på undersidan. 
 

Fastigheten 

Fastigheten är i 2 våningar plus lägenheter i suterräng plan och på vindsplanet. Fastigheten innehåller åtta 
lägenheter, och har ett trapphus. Fastighetens ytterväggar och suterrängplanet är murat, medan på 
våningsplanen och vinden är golv, innerväggar, och tak uppbyggda i trä. Fasaden är påreglad med 
ytterpanel av trä. 
 
Rök- och brandspridning sker via den öppna lägenhetsdörren till trapphuset. Utrymning kan ej ske via 
trapphuset, minst en person hoppar ut genom fönster, samt att två personer tas ner via räddningstjänstens 
stege. Minst en person utrymmer själv via fast utrymningsstege på fastigheten, samt att räddningstjänsten 
får livrädda en person från en lägenhet på andra våningen genom det rökfyllda trapphuset. 
 
Branden har spridit sig via ett schakt som går från källaren till vinden, branden har fått fäste i alla 
våningsplan via golv och väggar. Fastigheten är renoverad flera gånger, vilket innebär påbyggda väggar 
och sänkta tak med en hel del dolda utrymmen. I lägenheten där branden började hade 
lägenhetsinnehavaren väldigt mycket brännbart material som gav en riklig mängd energi så att brandens 
intensitet var väldigt hög. 
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Orsaker till olyckan 

Direkta orsaker: 

Troligen glömd spisplatta i samband med stor mängd brännbart material i anslutning till spisen som 
antänds via värmeledning, altenativt att innehåll i pannan kan ha antänds och vidare spridning till 
brännbart material. 
 

Bakomliggande orsaker: 

Lägenheten var belamrad med grejor, vilket gjorde att branden fick väldigt mycket energi, tillsammans 
med att lägenhetsdörren stod öppen och branden fick fri tillgång på syre. 
 

Erfarenheter och rekommendationer 

Förslag till övningar baserade på denna händelse. 

Stegar 
Är ett av de livräddande momenten i räddningstjänsten, övningar med stegar bör årligen utföras, både som 
drillövning och i lugn takt för att få in alla moment med stegresning och övrigt handhavande. 
 
Stående rutiner och vattenförsörjning 
Slangsystemet skall utgå från stående rutinen, och alla brandmän skall vara införstådda i varför 
slangsystemet kopplas på ett visst sätt, vad säkert vatten är, och sina uppgifter som pumpskötare.  
 
Påklädning och utrustning 
Varje person skall kunna påkläda och hantera sin skyddsutrustning under stress, det bör kontinuerligt övas 
genom drillövnigar, gärna i mörk omgivning.  
 

Livräddning 

Order om livräddning kom flera gånger då boende i fastigheten från början trodde att alla personer var ute. 
Det visar sig sen att så inte var fallet. Frustrerande och stressande att gå från livräddning till att alla 
personer är ute, till att åter få livräddning. Flera gånger dessutom. 
 
Lita aldrig fullt ut på personer som tror att alla är ute, utan kontrollera och sök igenom varje lägenhet om 
det går. 

Revitox 

Revitoxen användes inte pga. den låg i fel påse så att den inte gick att fästa på ryggplattan eller på 
kläderna. Rätt material måste användas. Fler påsar/väskor bör anskaffas som kan fästas på ryggplatta eller 
kläder. 
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Revitox skall vara med vid befarad livräddning. Dessutom skall utrustningen vara ändamålsenlig och 
fungera, kontroll av utrustning ska göras vid skiftbyte. 

Rökdykarledare 

Det finns olika rutiner på stationerna i kommunen hur man organiserar sig inom grupperna vid larm. Vissa 
tillsätter platserna efter hur man kommer in på stationen, medan vissa har löpande schema på hur platserna 
tillsätts. Rollen som rökdykarledare inom deltidsorganisationen bör tillsättas av en erfaren brandman. 
Nyutbildade och nya brandmän små erfarenheter bör inte inta denna position. 

Utmärkning 

Västar bör användas för sektor-  och skadeplatschefer, samt rätt färg på hjälmen för att personalen skall 
veta vem som leder insatsen eller en viss del av insatsen. 

Ryggstöd 
Ryggstödet/stolen på höger fram bör bytas i bil 6210 till ett som har plats för andningsapparat. 

Värmekamera 

Värmekameran är gammal och bör bytas omgående. Man bör även införskaffa en värme/scanningskamera 
till insatsledarbilen, för att kunna scanna av var värmen/branden är, och var man skall sätta in åtgärder. 
Samt att den alltid finns med då insatsledare/räddningsledare åker ut mot deltidsstationerna. 

Funktionstest och felaktig utrustning 

Funktionstest av talgarnityr och radio skall alltid ske vid invändigt arbete samt rökdykning. 
Funktonstest av talgarnityr skall alltid ske vid hopplockning av andningsapparat. 
Funktonstest av talgarnityr och radio skall ske vid fordonskontroll. 
 
Uppmärkning av felaktig utrustning måste göras direkt på plats, och lägga undan den felaktiga 
utrustningen komplett. 

GPS 

I alla utryckningsfordon bör finnas uppdaterade GPS-navigatorer, dessa skall helst vara kopplad mot 
rakelradion så att larm, position samt färdväg visas på skärmen. Att knappa in färdväg eller koordinater 
under utryckning är inte att rekommendera. Detta skall göras innan man påbörjar körning. 

Nya släckmetoder 

Arbetet med framtagande av nya släckmetoder som skärsläckare, CAFS osv. bör påbörjas/intensifieras. 
Detta för att ha möjlighet att arbeta på ett säkrare sätt vid bränder, att inledningsvis arbeta utifrån med 
kylning i större utsträckning, innan man påbörjar inre släckning. Samt att på ett bättre sätt få bukt på 
bränder som gått in i tak, väggar och dolda utrymmen. 
 
Räddningstjänsten måste i större utsträckning ta vara på de resurser vi har i organisationen med 
högtryckssläckning. Vi bör även öva och utbilda oss i den tekniken. 
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Riskbedömning 

Riskbedömningen under pågående insats är dynamisk och skall göras fortlöpande så länge insatsen pågår. 
Detta skall dokumenteras i KAC. Om riskbedömning uteblir, så måste RCB fråga efter den kontinuerligt. 
Riskbedömning bör lämnas vid varje lägesrapport. 
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Bildbilaga  
 

       
Bild 1. Vid förmannens framkomst kl. 21:53 Bild 2. Under insats. 
 

 
 Bild 3. Under insats. 
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 Bild 4. Den aktuella lägenheten. 

 

 
 Bild 5. Vy över fastigheten 
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 Bild 6. Den aktuella lägenheten. 

 

 
 Bild 7. Balkongdörr till vardagsrum. 
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 Bild 8. Vy över köket från köksfönstret. 

 

 
 Bild 9. Vardagsrum och sovrum 
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 Bild 10. Spisplatta som varit på.  

 

 
 Bild 11. Inget sot har fastnat på den platta som var varm. 




