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Sammanfattning 

På natten till den 23:e april startade en brand i en godisaffär belägen i 
Kungsbacka trästad. Fastigheten var från sekelskiftet och inhyser även en 
present- och klädaffär. När räddningstjänsten kom till platsen började de med 
rökdykning och håltagning. Efter ett första släckförsök i godisaffären upptäcktes 
brand på vinden. Branden spred sig häftigt och målet med insatsen blev att 
begränsa branden till den drabbade fastigheten. CAFS användes som 
släckmetod på flera olika sätt vilket förbundet vill ta del av för att sprida dragna 
erfarenheterna vidare. Förutom detta så tittar utredningen på hur det 
förebyggande arbetet har fungerat i Kungsbacka trästad samt hur 
resurstilldelningen till insatsen kontra beredskapen i förbundet såg ut under 
insatsen.  
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Förkortningar 

CAFS Tryckluftsgenererat skum (Compressed Air Foam 
System) 

Enhet  Fordon, utrustning, personal och dess kompetens 
Erfaros   Databas med RSG:s olycksutredningar  
HE   Höjdenhet 
IC   Insatschef 
IL   Insatsledare 
LC   RSG:s larm- och ledningscentral 
LE  Ledningsenhet 
Lolop  Larm- & ledningsoperatör 
LSO  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
MMI Mål med insatsen (räddningsledarens mål med 

räddningsarbetet) 
RCB   Räddningschef i beredskap 
RE   Räddningsenhet 
RL   Räddningsledare enligt LSO 
RSG   Räddningstjänsten Storgöteborg   
SE  Stabsenhet 
StL   Styrkeledare 
VE   Vattenenhet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Natten till den 23 april, klockan 02.41, inkom larm till SOS/LC om brand i affärs- 
och kontorsfastighet på Storgatan/Norra Torggatan i Kungsbacka trästad. 
Denna stadsdel är uppbyggd av äldre träfastigheter och därmed finns en ökad 
riskbild för brandspridning vid bränder i dessa byggnader. Inga personer 
skadades i samband med branden.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna olycksutredning är att kunna inhämta viktiga erfarenheter 
från händelsen och räddningsinsatsens genomförande. Detta ska sedan kunna 
användas till vidareutveckling av RSG:s förbyggande verksamhet, utveckling av 
nya släckmetoder samt ledningsutveckling . 

1.3 Frågeställningar och avgränsningar 

1.3.1 Förebyggande verksamhet 

1. Hur har det förebyggande arbetet påverkat brandskyddet i den aktuella 
byggnaden, Banken 11?  

2. Har detta haft någon påverkan på utfallet av branden, och i så fall hur? 
 

Avgränsningar: 

Med förebyggande arbete i detta fall menas inventering genom Statens 
Räddningsverk modell BSV-k, genomförd under 2009, samt tillsyn enligt LSO 
genomförd under juni 2013.  

1.3.2 Släckmetoder 

1. Inhämta information om hur (var, när och på vilket sätt) CAFS användes vid 
insatsen genom intervjuer av både berörda brandmän och befäl samt 
insamling av dokumentation (foto mm). 

2. Presentera materialet på ett lämpligt sätt för vidare spridning till operativ 
personal inom RSG. 

 

Avgränsningar: 

Omfattar enbart användandet av CAFS 
Endast faktaredovisning, ingen analys ingår i uppdraget 

1.3.3 Ledningsutveckling 

1. Översiktlig beskrivning av pågående insatser och risk- och hotbild under 
tidsperioden  

2. Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid insatsen  
3. Jämförelse av beredskap kontra insatta resurser inom hela förbundet, vid 

två tillfällen under räddningsinsatsen i Kungsbacka trästad. Insatsens MMI, 
resursernas disposition och åtgärdsproduktion ingår i redovisningen, strax 
före och strax efter ”kontrollövertagande” 

4. Identifiering av åtgärder som i efterhand visat sig inte ha någon effekt  
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Avgränsningar: 

Punkterna 3 och 4 har en utredningsmässig avgränsning. Utredningen ska i dessa 
delar inte innehålla någon analys, utan dessa punkter är komplement till ett antal 
övriga utredningar som med avseende på resursdisposition sammantaget ska 
analyseras av Insats&Beredskap, Ledningsutveckling samt Olycksutredning & 
Analys i höst. Punkt 3 preciseras vid ett möte i samband med att utredningen 
påbörjas.  

1.4 Redovisningsplan 

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna samt läggas in i 
Erfaros och skickas in till MSB. Redovisning senast 31 oktober 2014. Vid genom-
förandet av utredningen kommer frågeställningarna angående CAFS vara 
tidsprioriterade och redovisas separat. 

2 Metod 

Följande funktioner/enheter har intervjuats: 
Insatschef 
Insatsledare 
Styrkeledare och brandmän från fem brandstationer 
Stabschef 
Larm- och ledningsoperatör 
Räddningschef i beredskap 

 
Följande dokumentation har använts: 

RSG insatsrapport med årssekvensnummer 2014002256 
Polisens tekniska undersökning 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Kungsbacka trästad byggdes i sin 
nuvarande form från 1865. Den 
hade innan dess eldhärjats och det 
mesta brunnit ner. Fastigheterna 
består av bostäder och 
affärsverksamheter med mera. 
 
Bränder som drabbat trästaden på 
senare tid: 

2006 inträffade en brand 
och ett halvt kvarter brann 
ner. Efter det har ett 
omfattande arbete lagts ner 
på att kartlägga och 
förbättra skyddet i 
trästaden.  

 
2013 inträffade en brand på 
Kyrkogatan som 
begränsades till delar av en 
fastighet (Bild 1). 

 

 
Bild 1. Vy över Kungsbacka trästad med de senaste 

bränderna markerade.

Den aktuella byggnaden är från 
sekelskiftet och är i 1 ½ plan. 
Byggnaden innehåller en godis-
butik med lager och en kläd- 
och presentaffär. Angränsande 
byggnader inhyser en frisör och 
en restaurang (Bild 2). 

 
Bild 2. Vy över den drabbade fastigheten.
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3.2 Inventering BSV-k samt tillsyn LSO 

Efter den kraftiga branden i Kungsbacka 
trästad 2006, då intilliggande fastighet 
Tullen 8 totalförstördes, så påbörjade RSG 
ett långsiktigt förbättringsarbete för det 
totala brandskyddet i hela Kungsbacka 
trästad. Utgångspunkt var modellen 
Brandskyddsvärdering av kulturbyggnader, 
BSV-k, som tagits fram av Statens 
Räddningsverk för att inventera 
brandskyddet i kulturminnesvärda 
byggnader och stadsdelar (Bild 3).  
 
Arbetet i Kungsbacka genomfördes under 
2009 och modellen går i korthet ut på att 
inventera samtliga byggnader i en stadsdel 
och bedöma brandskyddet enligt 
förutbestämda kriterier med avseende på 
byggnadstekniskt brandskydd, 
tillgänglighet och riskkällor, för att nämna 
några. Modellen mynnade ut i att 
fastigheterna graderades i tre steg, med 
Rött, Gult eller Grönt, där Rött står för att förändringar krävs till grönt som betyder 
att fastigheten har ett under omständigheterna acceptabelt brandskydd. Aktuell 
fastighet Banken 11 fick betyget Rött, dvs. att byggnaden bedöms ha sådana brister 
i sitt brandskydd att de måste åtgärdas. Inventeringsmodellen BSV-k finns att 
ladda ner på MSBs hemsida med publikationsnummer PUBR00-291. RSGs 
inventering av Kungsbacka trästad finns i RSGs arkiv och har diarienummer 
0004/14. 
 
Under 2013 genomfördes sedan en tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor av fastigheten Banken 11. Tillsynsprotokollet har 
diarienummer 2013-006043. De viktigaste punkterna i protokollet är att vinden 
skall rensas från bråte för att få ned brandbelastningen, samt att röja innergården 
från tomemballage och hålla porten till innergården låst för att minska risken för 
anlagd brand. I dialog med fastighetsägare, samt med en av fastighetsägaren 
anlitad konsult, så tog fastighetsägaren under 2013 fram ett åtgärdsförslag för att 
förbättra brandskyddet i fastigheten Banken 11. I åtgärdsförslaget ingick det bl.a. 
att installera en sprinkleranläggning på vinden, denna sprinkleranläggning hann 
dock aldrig installeras innan fastigheten totalförstördes vid branden den 23 april. 
En av punkterna som däremot åtgärdades var punkten att vinden måste rensas 
från bråte. Sammanlagt fylldes under 2013 åtta containrar med brännbart skräp 
och bråte från vinden. Vid branden den 23 april fanns enligt uppgift från 
brandpersonal dock fortfarande en det bråte kvar på vinden. Dessutom så utgjorde 
byggnaden i sig själv en hög brandbelastning då byggnadskonstruktionen var av 
timrat trä. 

 

Bild 3. Bedömning av brandskydd i 

kulturbebyggelse, utgiven at Statens 

Räddningsverk. 
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3.3 Diskussion förebyggande insatser 

Trots att branden var kraftig lyckades brandpersonal hålla begränsningslinjerna i 
söder och i väster, och på så sätt hindra ytterligare brandspridning till 
angränsande fastigheter, Banken 8 och Banken 12. Hur mycket det spelar in att det 
tidigare tagits ut betydande mängder brännbart materiel från vinden är svårt att 
veta, men klart är att hade innehållet i de åtta containrar med bråte som togs ut 
varit kvar hade det resulterat i en betydligt högre brandbelastning. Det är också 
troligt att skärsläckaren, som var ett av de verktyg som användes för att skapa den 
begränsningslinje som togs i södra fasaden, hade fått en reducerad verkan ifall 
vinden varit full av bråte som hindrat skärsläckaren från att verka fullt ut. Om 
detta hade haft någon påverkan på begränsningslinjerna södra och västra fasaden 
går dock bara att spekulera kring. 
 
Vad man med större säkerhet kan säga är att hade vinden försetts med den 
sprinkleranläggning som var planerad så hade det funnits chans för 
sprinkleranläggningen att dämpa branden på vinden så pass mycket att de först 
anlända styrkorna kunna begränsa branden till startutrymmet i godisbutiken samt 
vindsdelen ovanför, innan brandspridning till hela byggnaden blev ett faktum. 
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4 Räddningsinsatsen 

4.1 Beskrivning av olyckan 

Polisens teori är att branden är anlagd utifrån genom ett fönster i godisaffären. 
Den drabbade fastigheten totalskadades men intilliggande fastigheter är 
oskadda. 

4.2 Räddningsinsatsens genomförande 

Klockan 02:45 lämnade de första 
enheterna brandstationen och 
klockan 02:47 var de på brand-
platsen. Insatsen började med 
rökdykning mot den brandutsatta 
affären samt håltagning på taket 
ovanför branden (Bild 4). När 
rökdykarna släckt av inne i godis-
affären förstod de att det även 
brann uppe på vinden, då lågor 
stack ner på flera ställen. Rök-
dykarna letade efter en väg upp på 
vinden men hittade ingen.  

 
Bild 4. Rökdykning pågår och håltagning på gång.

Samtidigt hittades en dörr inne på 
gården med en trappa som ledde 
upp till vinden. Här sattes 
rökdykare från nästa station in, 
men de fick retirera omgående på 
grund av värmen. När hål-
tagningen på taket var gjord 
blossade branden upp (Bild 5).  

 
Bild 5. Branden tar fart genom det öppnade hålet.
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Branden fick fri ventilation och brann häftigt. 
Höjdenheten omgrupperade och tog med en 
brandman utrustad för släckning med CAFS upp 
i korgen för att dämpa branden (Bild 6).  
 
Klockan 03:22 rapporterar insatsledaren, som 
kommit till platsen och tagit över som 
räddningsledare, att det brinner kraftigt upp 
genom taket och att det är stor spridningsrisk 
till angränsande fastigheter. Målet med insatsen 
var att släcka och begränsa branden till den 
fastighet som brann. 
 

 
Bild 6. Höjdenheten dämpar branden 

med CAFS.

Då värmestrålningen var intensiv 
användes en kanon från korgen på 
höjdenheten. Denna styrdes från podiet 
på bilen, där värmebelastningen var 
mindre. Däremot var pricksäkerhet 
med vattenstrålen sämre, då det var 
svårt att se var kanonen träffade (Bild 
7). 

 
Bild 7. Kanonen i stegkorgen styrs från podiet 

nere på bilen.

Som bildserien visar spred sig branden 
fort på vinden. Kraften lades nu på 
begränsningslinjerna samt att dämpa 
branden från utsidan för att fördröja 
spridningen mot begränsningslinjerna 
(Bild 8). 

 
Bild 8. Utvändig släckning för att dämpa branden.
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Tidigt i insatsen bestämdes två 
begränsningslinjer där branden skulle 
försöka stoppas.  
 
I begränsningslinje 1 användes dim-
spikar och rökdykning. Här ingick också 
att förhindra brandens spridning 
genom den lägre byggnaden på inner-
gården.  
 
Begränsningslinje 2 hölls med hjälp av 
skärsläckare, dimspikar, CAFS och hål-
tagning (Bild 9). 
 

 
Bild 9. Vy över del av Kungsbacka trästad med 

begränsningslinjerna markerade.

Arbetet vid begränsningslinje 1 på-
börjades med rökdykning från inner-
gården samt att dimspikar sattes i 
gaveln på huset. Detta var svårt då det 
var tjocka timrade väggar. Efter att ha 
borrat många hål hittades några som 
fungerade.  
 
Arbetet med begränsningslinje 1 
innebar mycket logistik och stor ruljans 
på rökdykare. Det var flera uppgifter 
som utfördes på innergården: kontroll 
att branden inte spred sig genom den 
låga byggnaden, håltagning på flera 
ställen samt användning av dimspikar 
(Bild 10).  
 

 
Bild 10. Stege upp till fasaden där dimspikar 

sattes. Portalen leder till innergården.

Arbetet vid begränsningslinje 2 
påbörjades med skärsläckare. Den 
gjorde hål i taket och byggde upp en 
ångkudde mot branden. Senare 
arbetades det även med CAFS genom 
hål i fasaden samt att dimspikar sattes i 
taket. Till sist togs hål i taket och 
branden släcktes utifrån (Bild 11). 

 
Bild 11. Skärsläckare från stegkorg, CAFS från 

stege genom fasaden samt utvändig dämpning av 

branden vid begränsningslinje 2.
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Runt klockan 06 på morgonen var känslan att branden var under kontroll och 
spridningsrisken till fastigheterna som låg närmast var borta. Resterande 
insatstid användes till eftersläckning, bland annat med hjälp av grävare, samt att 
ta hand om släckvattnet med mera. 
 
Räddningstjänsten avslutades den 24:e april klockan 11.  

4.3 Ledningsorganisationen  

En insatsledare och en insatschef larmades inledningsvis till händelsen. Det var 
stor dynamik i insatsen och många delar att koordinera. Insatsledaren på plats 
hade ett stort område att röra sig över och kände behov av ytterligare en 
insatsledare. Denna framställan gjordes men försvann någonstans på vägen. Två 
ledningsmöten genomfördes med de befäl som kunde gå ifrån sina sektorer. 
Inne på staben hade den andra insatsledaren i uppdrag att ta fram en 
beredskapsförflyttningsplan för beredskapstäckning i förbundet. Ytterligare en 
insatsledare ringdes in för att upprätthålla insatsledarberedskap i förbundet. 
Även räddningschef i beredskap kom in till staben. Stabschefen hade kontakt 
med RCB i Bohus räddningstjänstförbund, RCB i Räddningstjänsten Väst och 
RCB i Södra älvsborgs räddningstjänstförbund. Alla dessa förbund kunde bistå 
med enheter vid behov. Även tjänsteman i beredskap från Kungsbacka 
kontaktades och kom till olycksplatsen. 
 
Senare i insatsen sattes den andra insatsledare in i rollen som pressbefäl på 
olycksplatsen. Detta uppdrag hade han fått av RCB då mediatrycket var stort. 
Tillsammans med larm- och ledningsoperatören i stabsenheten togs en talregel 
fram för att korrekt information skulle lämnas på pressträffarna. Fyra stycken 
pressträffar hölls mellan klockan 06 och klockan 08. 

4.4 Användning av CAFS 

CAFS användes på flera olika sätt 
under insatsen. Bilden bredvid 
visar de olika användnings-
områdena, markerade med A-E. 
Dessa beskrivs närmare i text i 
följande stycken. (Bild 12) 
 

 
Bild 12. Användningsområden för CAFS under insatsen.
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(A) Fasader klädda i CAFS 
Två fasader kläddes med CAFS. Dels 
var det fasaden längs med Norra 
Torggatan, dels var det i begränsn-
ingslinje 2, som hade en cirka 
halvmeters lucka mellan fastigheterna 
(Bild 13). Detta arbete fick utföras ett 
par gånger, då skummet på den ena 
fasaden smälte av värmestrålningen 
och på den andra sköljdes bort av 
vattenbegjutning. 
 

 
Bild 13. CAFS-beklädd fasad.

(B) Brandbilar klädda med CAFS  
Brandbilar blev utsatta för värme-
strålning och kunde inte flyttas på 
grund av insatsens intensitet. Dessa 
kläddes då med CAFS för att skydda 
dem så gott det gick (Bild 14). 
 

 
Bild 14. Brandbil klädd med CAFS.

(C) CAFS som släckmedel i fullt 
ventilerad brand 
Efter att håltagning hade skett 
uppstod en brand med fri tillgång till 
syre genom taket. Här användes CAFS 
från höjdfordon och från marknivå för 
att dämpa branden (Bild 15).  

 
Bild 15. CAFS som släckmedel mot öppen eld.

 
(D) Direkt släckning med CAFS i slutet utrymme.  
Här går uppgifterna lite isär om hur och var CAFS användes som släckmedel i 
slutet utrymme. CAFS fördelar försvinner dock om vatten samtidigt används i 
samma utrymme. 
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(E) CAFS använd med attackrör genom fasad 
Vid begränsningslinje 2 gjordes försök att borra 
genom väggen för att kunna applicera attackrör. 
Det visade sig vara svårt då väggen var 30 
centimeter tjock av timmer. Försök gjordes även 
via ventilationsrör som fanns, men här var 
trycket för stort från släckningen som gjordes på 
andra sidan byggnaden. Till slut gjordes hål på 
den angränsande fasaden där CAFS applicerades 
med attackrör (Bild 16). 

 
Bild 16. CAFS med attackrör genom 

fasaden.

  

 
 

4.5 Översiktlig beskrivning av pågående insatser och risk- och hotbild under 

tidsperioden  

Enligt den prognos som insatschefen presenterade på måndag morgon den 21:e 
april så var hot- och riskbilden låg i förbundet. Det var låg risk(se FWI) för 
brand i mark och terräng och vädret spåddes bli bra, utan större mängder regn 
eller blåst. Enligt uppgifter från polisen befarades oroligheter i Biskopsgården 
(Bild 17). 
 
 

 
Bild 17. Insatschefens information om hot- och riskbild för den vecka som 

branden utbröt.

Inte heller på evenemangssidan fanns någon information som kunde göra att 
beredskapen behövde hållas högre än normalt (Bild 18). 
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Bild 18. Evenemang i förbundet 2014-04-21 – 2014-04-27. 

 
Det förekom inga resurskrävande insatser under tiden branden i Kungsbacka 
varade. RSG hjälpte Alingsås vid en brand i byggnad (1 RE, 1 VE - Lerum heltid), 
ett automatlarm i Torslanda (1 RE - Torslanda), ett automatlarm som härleddes 
till branden i Kungsbacka (1 RE - Kortedala), ett automatlarm i Lerum (1 RE - 
Lerum deltid) samt en brand i terräng på Hisingen (1 RE, 1 HE - Lundby).  
 
Bilden nedan visar de larm som RSG hade innevarande dygn och fram till 
passbytet morgonen efter branden (Bild 19). 
 
 

 
Bild 19. Larmen som förbundet hade innevarande dygn med kommentar och resursåtgång.

 

men som förbundet hade innevarande dygn med kommentar och resursåtgång.
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4.6 Jämförelse av beredskap kontra insatta resurser inom hela förbundet 

Det aktuella passet som branden var, fanns enligt Daedalos en övertalighet på 
två personer i förbundet (Bild 20). Denna övertalighet gjorde att Lindome 
initialt fick med sig en vattenenhet utöver sin räddningsenhet. Även Kungsbacka 
var en brandman extra, vilket dock inte redovisades i Daedalos, men som gjorde 
att de fick med sig både räddningsenhet, höjdenhet och vattenenhet i 
inledningsskedet. 
 
 

Bild 20. Bemanningen i förbundet det aktuella passet enligt Daedalos. 

 
Bild 20 visar resurstilldelningen till insatsen i Kungsbacka. Som mest var det 55 
personer på olycksplatsen, varav tre var rörliga ledningsenheter. Detta var 
mellan 05:45 och klockan 07:00. Enligt räddningsledaren på plats infann sig 
känslan av kontroll över spridningsrisken cirka klockan 06, drygt tre timmar 
efter att branden startade (Bild 21). 
 

 
Bild 21. Resurstilldelning till insatsen.
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Bild 22 används för att beskriva beredskapen i förbundet. Bilden utgår från att 
det är grundbemanning i förbundet, det vill säga sammanlagt 70 
heltidsbrandmän och styrkeledare tillsammans, tre rörliga ledningsenheter 
samt 29 deltidsbrandmän med beredskap. När en enhet övergår från beredskap 
till 90 sekunders anspänningstid hamnar de i den blå stapeln.  
 
I första kolumnen, som visar tidpunkten 02:30, är deltidsstapeln minskad med 
fem personer. Detta eftersom Lerum deltid övergått till att vara uppställda på 
90 sekunder, då Lerum heltid var ute på larm i Alingsås.  
 
Klockan 03:45 byggs beredskapen upp med två räddningsenheter då Lerum 
heltid kommer tillbaka från larmet i Alingsås, samt att Torslanda är klara med 
det automatlarm de var ute på. 
 
Klockan 05:45 dras ytterligare två räddningsenheter till insatsen i Kungsbacka. 
Åtminstone en av dessa användes vid denna tidpunkt som extra skydd ifall 
branden skulle spridit sig. Noteras kan att räddningsledaren bedömde att risken 
för spridning minskade och känslan av kontroll infann sig och samtidigt ökades 
bemanningen på plats. Bilden visualiserar beredskapen fram till och med 
klockan 07:00, då ett nytt skift började jobba, samtidigt som insatsen började 
trappas ner (Bild 22). 
 
 

Bild 22. Bilden visar beredskapen i förbundet med en kvarts mellanrum under insatsen. 

Personal med 90 sekunders anspänningstid visas med blå färg, personal med beredskap

med grön färg och rörliga ledningsenheter med röd färg. 
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I nästa bild är förbundets beredskap samt resursuttaget på insatsen hoplagt i ett 
diagram. Ett av utredningens uppdrag är att identifiera och redovisa beredskapen i 
förbundet vid två tidpunkter. Enligt räddningsledaren infann sig en känsla av att 
branden var under kontroll cirka klockan 06 på morgonen. Därav har tiden 06:15 
valts som den ena tidpunkten. Här ändras målet med insatsen till släckning istället 
för begränsning. Den andra tidpunkten som valts är 03:30 när beredskapen är som 
lägst. Vid denna tidpunkt var inte branden under kontroll och det var osäkert hur 
mycket mer resurser insatsen skulle kräva (Bild 23). 
 
 

Bild 23. Beredskapen i förbundet (staplar) samt resurstilldelningen till insatsen (linjer) i samma bild med de 

två tidpunkterna som utredningen tittar på inringade.

4.6.1 Klockan 03:30 

 
Klockan 03:30 fanns följande resurser insatta i händelsen: 

5 RE 
2 HE 
2 VE 
Skärsläckare 
Depå 
IL 
IC 
Stabsenhet med Larm- och ledningsoperatör 
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Klockan 03:30 hade förbundet tre enheter upptagna med andra larm. Lerum heltid 
var i Alingsås, Lerum deltid var ute på ett automatlarm samt Torslanda som också 
var på ett automatlarm. Bild 24 visar beredskapen i förbundet, som vid den här 
tidpunkten bestod av: 

4 RE på 90 sekunders beredskap 
3 HE/VE på 90 sekunders beredskap 
2 RE med beredskap på 5-7 minuter  
1 insatsledare 
1 enhet med 1 befäl och 2 brandmän med beredskap  

 

Bild 24. Beredskapen i förbundet klockan 03:30. Blå rutor visar RE med 90 sekunders anspänningstid, gula 

romber HE med 90 sekunders anspänningstid och gröna rutor visar enheter med beredskap. Den röda 

triangeln visar insatsledare med 90 sekunders anspänningstid.

4.6.2 Klockan 06:15 

 
Klockan 06:15 fanns följande resurser insatta i händelsen: 

8 RE 
2 HE 
3 VE 
Skärsläckare 
Depå 
IL 
Pressbefäl(IL) 
IC 
Stabsenhet med larm och ledningsoperatör 
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Klockan 06:15 hade förbundet två enheter upptagna med annat larm. Lundby var 
ute på en brand i terrängen med en RE och en HE. Bild 25 visar beredskapen i 
förbundet, som vid den här tidpunkten bestod av: 

6 RE med 90 sekunders anspänningstid 
1 HE/VE med 90 sekunders anspänningstid 
1 RE med beredskap  
1 enhet med 1 befäl och 2 brandmän med beredskap  

Bild 25. Beredskapen i förbundet klockan 06:15. Blå rutor visar RE med 90 sekunders anspänningstid, gula 

romber visar HE med 90 sekunders anspänningstid och gröna rutor visar enheter med beredskap.  

4.7 Identifiering av åtgärder som i efterhand visat sig inte ha haft någon effekt 

I denna gamla bebyggelse var det på vissa ställen tjocka timrade väggar. Detta 
gjorde det svårt att ta hål för att kunna komma åt med attackrören till CAFS. 
Dessutom var inte borrmaskin och borr dimensionerade efter rörets storlek. 
 
Vid en insats mot ett stort objekt, där 
flera olika metoder används, behöver 
dessa koordineras. Vid denna insats så 
fanns ett stort hål i taket där branden 
hade fri tillgång till syre och därför 
lades stora mängder vatten på där. 
Detta skapade mycket vattenånga som 
tryckte på mot begränsningslinje 2, 
där skärsläckare användes. 
 
Skärsläckarens syfte var att bygga upp 
en ångkudde som höll branden borta 
från begränsningslinjen. Dessa båda 
metoder motverkade varandra och 
branden trycktes mot begränsnings-
linjen innan det upptäcktes (Bild 26).  

 
Bild 26. Bild över hur olika släckmetoder motverkar 

varandra.
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5 Diskussion och erfarenheter 

I denna utrednings uppdrag ingår inte att analysera resultatet. Dock tas en del 
erfarenheter upp i detta kapitel. 
 
Tänk på nya släckmetoder innan konventionell håltagning 
RSG har traditionellt sett jobbat mycket med rökdykning ihop med håltagning. 
Rökdykning för att släcka branden och håltagning för att ventilera ut 
brandgaserna. Nu får vi tillgång till flera olika metoder för att släcka en brand 
och kyla varma brandgaser. För att dessa ska kunna användas på bästa sett är 
det viktigt att ha med dessa i tänket kring insatsen från början. När håltagning 
väl har genomförts har en del positiva effekter med alternativa släckmetoder 
försvunnit. 
 
Daedalos styrkebesked stämmer inte 
Utredaren kan bara konstatera att styrkebeskeden ofta inte stämmer med 
verkligheten, så även i detta fall. 
  
Olika släckmetoder på stor skadeplats – viktigt med koordinering 
Vid en stor skadeplats där flera olika uppgifter utförs är det inte alltid lätt att se 
hur en åtgärd påverkar en annan. Speciellt när nya och olika släckmetoder 
används. Därför är det viktigt att befälen har bra kunskap om metoderna samt 
har en blick för hur de påverkar varandra positivt och negativt. Speciellt viktigt 
är det för insatsledare och insatschefer som troligtvis blir de som kordinerar 
olika släckmetoder vid stora insatser. 
 
Uppgiften pressbefäl bör utvecklas i organisationen 
I detta fall fick insatsledaren som var involverad i stabsarbetet i uppgift av RCB 
att åka ner till platsen och agera pressbefäl. Detta var en av de första gångerna 
en sådan här funktion användes och samarbetet mellan räddningsledningen och 
pressbefäl kunde fungerat bättre. Denna erfarenhet skickas vidare till 
kommunikationsavdelningen för vidare handläggning. Den bör även diskuteras 
på exempelvis mötesplats ledning och styrkeledarträffar för att fungera 
avlastande för räddningsledningen på större olyckor och inte bli en belastning. 
Det finns även behov av fortbildning och tips för hur pressen hanteras bäst på 
plats.   
 
 
 
 
 


