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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 Värnamo 

kommun att utvärdera olycksförloppet i samband med en brand på ett äldreboende i 

Rydaholm, Värnamo kommun måndagen den 10 februari 2014. 

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 Värnamo 

kommun och personal på äldreboendet. Den bygger även på SOSAlarms 

utlarmningsrapport samt insatsrapport från räddningstjänsten Värnamo kommun 

(rapportnummer 2013F00072). 

 

Undersökningen utförd av 

Pär Liljekvist, Räddningstjänsten Värnamo 

 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i en lägenhet i en 1-plans så kallad demensenhet. Denna demensenhet 

är samlokaliserad med Östhamra äldreboende. 

I den aktuella byggnadsdelen finns bostäder för tio personer med starkt 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 av typen kompaktkök och försedda med timer. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenheterna är dessutom försedda med en brytare där man kan mer permanent koppla 

ifrån spisen. 

Lägenheterna är försedda med ett automatiskt brandlarm. Det automatiska brandlarmet är 

utfört så att personalen uppmärksammas via närvarosignalering och telefon om 

brandlarmet utlöser i någon av lägenheterna. Detta medför att man inte behöver ta sig till 

brandlarmscentralen för att ta reda på vilken lägenhet larmet löst i. Det är osäkert hur 

brandlarm i de gemensamma utrymmena presenteras. 

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. Denna funktion är i drift dagtid. 

Demensenheten är försedd med sprinkler. 

Det automatiska brandlarmet är vidarekopplat till räddningstjänsten Värnamo kommun 

via SOSAlarm. 

Vid den aktuella kvällen arbetade två personal i demensenheten. Denna personal har med 

regelbundenhet genomgått kommunens brandutbildning. Därutöver har man även 

diskuterat brandskyddsfrågor regelbundet på enhetens arbetsplatsträffar. 

 

Olycksförlopp 

Branden startar vid 22:30-tiden genom att en äldre dement person lägger kläder på spisen 

och sätter på spisplattan och vrider på timern. Kläderna antänds/börjar hettas upp. 

På grund av rökutvecklingen utlöser det automatiska brandlarmet. 

Personalen som får larmet konstaterar via displayerna vilken bostad det är frågan om, 

utan att behöva ta sig till brandlarmcentralen. 

När personalen kommer till bostaden är den äldrepersonen inte i bostaden. Personalen 

öppnar dörren till bostaden och konstaterar att den är helt rökfylld. Utifrån 

omständigheterna (två personal, oroliga boende, röken mm) gör de bedömningen att de 

inte ska försöka göra en släckinsats, utan stänger dörren och inväntar räddningstjänsten. 

En av personalen tar hand om personen. 

Den andra av personalen möter upp räddningstjänsten och visar vägen till aktuell 

lägenhet. 

När räddningstjänstens första insatsperson anländer uppfattar personalen att brandmannen 

inte kan lämna bilen och påbörja insatsen eftersom han talar i telefon. Denna brist hos 

räddningstjänsten åtgärdas inom kort genom att utöka med en bärbar terminal. 

När räddningstjänsten anländer är personen omhändertagen. 

 

Räddningstjänstens insats blev inledningsvis att stänga av spisen och att ta ut de brända 

klädresterna. Därefter säkerställde man att branden var släckt genom att undersöka 

köksfläkt och ventilationskanal. Avslutningsvis ventilerade man ut röken och hjälpte 

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: 

 Personalen beskriver att vissa boende, och då övervägande del män, är ”plockiga” 

när det gäller tekniska saker. Exempel härpå är vrida på spis, demontera saker 

mm. Det torde vara intressant att utreda vidare huruvida detta är ett 

brandsäkerhetsproblem. 

 Vid besök i en annan bostad, visar det sig att vreden till spisen är i påslaget läge, 

men genom att timern inte är påslagen är inte plattan på. 

 Man kan ifrågasätta om brandlarmet ska ljuda med larmklockor i en sådan här 

verksamhet. Anledningen till frågan är att det dels är störande för personalen med 

larmet ljudande och dels att det oroar de boende som då larmar via 

trygghetslarmet och då pockar på ytterligare uppmärksamhet för personalen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enligt personalen finns det tillfällen när ett brandlarm inte presenteras i displayer 

mm, utan de måste ta sig till brandlarmcentralen för att konstatera var larmet löst. 

Det borde klargöras när och varför det är så. 

 

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 systematiskt 

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. 

 Byggnaden är försedd med sprinkler. 

 

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: 

 Förse brytaren för permanent frånkoppling av spisen med ett lås så att personalen 

har mer kontroll över brytaren. 

På boendet har man infört rutinen att ”tänka tvärt om”. Det vill säga att strömmen 

till spisarna i bostäderna normalt är avslagen och om en boende behöver (och kan 

hantera en spis) kopplas den in. 

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

 Montera en spisvakt, det vill säga en rörelsedetektor som kräver att det finns en 

person intill spisen för att spisen ska vara påslagen. 

 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, berörda förvaltningar i 

Värnamo kommun 

 

 

 

 

 

Pär Liljekvist 

Brandutredare                               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bostadens kök 

 
Vred för påslag av spisplattor (till vänster) och timer (till höger) 

 
Brytare för att mer permanent koppla ifrån spisen 


