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Sammanfattning 
 
På lördag morgon den 3 augusti klockan 06:36 larmades Räddningstjänsten Storgöteborg 
till en villabrand i Partille. Vid brandstart befann sig 12 sovande personer i huset. Branden 
hade startat i en utomhusarmatur och spridit sig in i fastigheten. Branden var intensiv och 
första enhet på plats fick börja med utvändig släckning för att kunna ta sig in i byggnaden. 
En person saknades varvid inriktningen blev livräddning. En kvinna hittades omkommen i 
branden. 
 
Utredarna har fått uppdraget att titta på det omfattande efterarbete som gjordes mot 
drabbade och grannar i samarbete med flera andra samhällsfunktioner. Utredningen visar 
på lärdomar som dragits samt hur Räddningstjänsten Storgöteborg kan ta till vara på dessa 
erfarenheter framöver. Bland annat så har det varit effektivt att den operativa delen lämnat 
över samordningsansvaret till en person på dagtid efter den operativa delen är avslutad. 
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Förkortningar 
Erfaros Databas med RSG:s olycksutredningar 
HE Höjdenhet 
IC  Insatschef  
IL Insatsledare  
LC RSG:s ledningscentral 
MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
POSOM  Kommunernas krisgrupp för socialt omhändertagande 
RCB Räddningschef i beredskap 
RE Räddningsenhet 
RL Räddningsledare 
RSG  Räddningstjänsten Storgöteborg 
StL Styrkeledare 
VE Vattenenhet 
 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lördag den 3 augusti klockan 06.36 inkom larm till SOS/LC om en villabrand på  
i Partille. När branden startade befann sig 12 personer i huset varav 6 stycken var en 
besökande familj. Mamman i den besökande familjen lyckades inte ta sig ut ur huset och 
omkom i branden.   
 

1.2 Syfte 
Vid alla dödsbränder inom vårt förbund genomförs en olycksutredning enligt de kriterier som 
finns i processen Olycksutredning&Analys verksamhetsplan. På detta sätt ökar vi både vår 
egen kunskap inom området samt bidrar till det nationella arbete som MSB genomför 
angående dödsbränder.  
 

1.3 Avgränsningar 
Varken byggnadstekniskt brandskydd i fastigheten eller räddningstjänstens insats analyseras i 
denna utredning. 
 

1.4 Frågeställningar 
• Övergripande beskrivning av händelseförloppet. 

 
• Ta till vara på lärdomar från det omfattande uppföljningsarbetet med drabbade 

personer (boende och grannar). Hur kan dessa lärdomar utveckla förbundets arbete 
med uppföljning efter bostadsbränder? 

 

1.5 Redovisningsplan 
Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren samt läggas in i Erfaros och 
skickas till MSB 
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2 Metod och material 

2.1 Datainsamlingen 
• Utredarna har gjort två platsbesök varav ett med polisens tekniker 
• Intervjuer med boende i det drabbade huset samt grannar 
• Insatsrapport med årssekvensnummer 2013005215 
• Intervjuat RSG personal (IC, StL, Stabschef, RCB) 
• Tagit del av protokoll från återkopplingsmötet som var efter branden med 

inblandade ledningsfunktioner. 
• Träffat Partilles POSOM grupp 

 
 
 

3 Resultat av undersökningen 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 
Villan är byggd i slutet 60-talet och är ett suterränghus i två plan på totalt 240m². Det har 
platt falsat koppartak och garaget är länkat via taket till boningshuset. Gatan som huset 
ligger på är smal och väldigt kuperad. Tillgången på brandvatten är begränsad i området 
(Bild 1). 
 

 
 
Bild 1. Kartbild med området paradiset inringat där det branddrabbade huset ligger. 
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3.2 Olycksförloppet 
 

Vid brandtillfället sov sju personer 
på entréplanet och fem på det nedre 
planet.  
 
På entréplanet sov de sex gästande 
personerna i det rum som är 
markerat i gult och den sjunde sov i 
det rum som är markerat i grönt snett 
över korridoren (Bild 2).  
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Den gästande familjen vaknar av 
branden och tar sig ut via två fönster 
i det rum de har övernattat i (Röda 
pilar i bild 3). Kvinnan i familjen 
som var på besök bestämmer sig 
dock för att försöka varna den 
sjunde personen (Blå figur i bild 
3)på entréplanet. Kvinnan blir kvar i 
det brinnande huset och hittas i 
hallen under innertaket som rasat ner 
(Röd figur i bild 3). 
 

 

    Bad
(under rep)Kök

Matplats

Gästernas 
sovrum
(under rep)

Vardagsrum

Toa

Garage

Balkong

Sovrum

Skiss över 
entréplan på 

 
i Partille N

 
 
 
 

Bild 3. Skiss över entréplanet. 
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Bild 2. Skiss över entréplan 
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De fem som sov på undervåningen tog 
sig ut via altandörrar. Väl ute försökte 
de rädda sin dotter som var kvar på 
entréplanet (Blå figur i bild 4) genom 
att resa en stege mot balkongen (Bild 
4). Mamman klättrade upp och gjorde 
ett försök men lyckades inte få med 
sig henne ut. 
 
Två grannar vaknar och tar sig till det 
brinnande huset. En av dem lyckas 
rädda dottern från balkongen (Bild 4) 
och den andre möter 
räddningstjänsten.  
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3.2.1 Olycksorsak 
Polisens tekniker har fastställt att det var elfel i en utomhusbelysning (halogenlampa i en 
aluminiumkonsol) monterad på fasaden som startade branden (Bild 5,6). Branden spred sig 
sedan in genom väggen och fick fäste i tak och bjälklag. På grund av att koppartaket 
fungerade som tätslutande lock kom inga brandgaser ut, utan samlades på krypvinden. 
Hela övervåningen rökfylldes och när brandgaserna tände blev det ett snabbt och häftigt 
brandförlopp. 
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Bild 5. Här är resterna av lampan som startade branden.        Bild 6. Pilen visar där lampan satt 
      Det satt en lika dan som den vi ser på bilden i änden  
      på staget. 

 

Bild 4. 
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3.3 Räddningsinsatsen 
 

3.3.1 Utlarmning och framkörning 
LC larmade ut Öjersjö RE och Gårda RE och HE klockan 06:36. Efter det larmades även 
RE från Mölndal och Lerum, skärsläckaren från Frölunda, IL och IC.  
 
Klockan 06:51 larmades Kortedalas VE och klockan 06:58 fick Angered åka med sin VE 
till brandplatsen.   
 
Redan i Björndammsbacken såg Öjersjö en kraftig rökpelare från Paradiset. De hade då 
fått information om att det fanns minst en person kvar inne och ordern blev livräddning. 
 
 

3.3.2 Framkomst och etablering 
När räddningstjänsten anlände till huset mötte styrkan en man och fyra barn med bränn- 
och skärskador. Mannen berättade att hans fru var kvar inne i huset, troligtvis i hallen.  
 
Öjersjös angreppsväg blev via entrédörren på övervåningen. När Gårda anlände gick de 
runt huset och påbörjade rökdykning via en altandörr på undervåningen.  
 
 

3.3.3 Insatsens fortskridning 
När Öjersjö skulle påbörja sin livräddning brann det alltför kraftigt i fastigheten. För att 
rökdykarna överhuvudtaget skulle kunna ta sig in i byggnaden var de tvungna att dämpa 
branden. Detta gjordes genom utvändig släckning och vattnet i RE förbrukades snabbt. Det 
är dålig tillgång på brandvatten i området och det var besvärligt att få RE uppkopplad till 
en brandpost.  
 
När vattenförsörjningen var tryggad med Mölndals RE och branden var dämpad kunde 
inträngning på entréplanet påbörjas. Den avlidna kvinnan hittades under det nedfallna 
innertaket i hallen. 
 
Insatsen delades in i tre sektorer: rökdykning, begränsning mot garage samt 
vattenförsörjning. Efter ett tag avbröts rökdykningen och återgick till utvändig släckning 
då rasrisken i byggnaden var stor. 
 
Partille kommuns POSOM grupp kom till platsen under morgonen och RSG släckte 
branden i fastigheten under dagen. För att skapa trygghet i området bevakades huset av 
RSG även under nästföljande natt. Räddningstjänst avslutades kl.12.53 söndagen den 
fjärde augusti. Polisen genomförde efter det en teknisk undersökning.  
 
Beslutet att finnas kvar under natten grundades delvis på att det har skett ett par bränder 
under de senaste åren i området där vissa av dem varit anlagda. Det fanns en oro i området 
att även denna brand var anlagd. Bränderna hade dock inget med varandra att göra. 
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Vattenförsörjningen 
Det är känt sen tidigare att det är dåligt med vatten i brandpostnätet i området, och tanken 
är att en VE ska larmas ut i ett tidigt skede vid bränder i området. I detta fall larmades inte 
en VE ut i första skedet vilket bidrog till en begränsning av vattnet i inledningsskedet av 
insatsen. Vattenförsörjningen till Öjersjös RE löstes med Mölndals RE och senare 
brandpost och VE. Den första brandposten som hittades visade sig vara en spolpost med 
mycket begränsad kapacitet. Den andra brandposten som hittades låg precis i ett nybyggt 
fartgupp. Brandposthuvudet nådde därmed inte ner till kopplingen i brunnen. Den tredje 
fungerade som den skulle men låg längre bort och det tog tid att beslå den på grund av lång 
slangdragning. 
 
 
 

3.4 Uppföljningsarbete 
 

Kontaktperson dagtid 
Efter branden kvarstod ett stort arbete med POSOM gruppen både i Partille och , 
kuratorer på Barnkliniken Östra sjukhuset, de drabbade, media och oroliga grannar. Frågor 
om det var anlagt och vattenbristen var aktuella. Kontakt togs även med de drabbade 
familjerna.  
 
Under de första tre dygnen tog IC många av dessa kontakter och frågor. Turligt nog 
arbetade samma person två av dessa tre dygn. Annars hade troligen uppföljningen 
försvårats. Mycket arbete kvarstod dock när han gick av för ledighet. Detta behövde 
lämnas över till någon som kunde vara kontaktperson för insatsen och som arbetade dagtid. 
IC kontaktade team chefen på team öst som beslutade att samordnaren för brandskydd i 
bostad skulle ta den rollen. Denna person hade även påbörjat datainsamlingen för den 
kommande dödsbrandsutredningen. Uppgiften var att svara på frågor och samordna ett 
informationsmöte för grannarna. Uppdraget växte efterhand och innefattade det som 
beskrivs i punkterna nedan.  

 
 
Återkoppling grannar 
Det bestämdes att ett informationsmöte skulle hållas med grannarna i området. RSG ville 
ha med representanter från polisen, kommunens POSOM grupp, IC, medlemmar från 
kamratstödsgruppen och förebyggande enheten. Kontakt togs med kommunen som 
ordnade lokal och Paradisets fastighetsägarförening som bjöd in de närmsta grannarna. Det 
blev totalt 16 stycken på mötet som ägde rum onsdagen efter branden. 

 
Mötet hölls av en representant för kamratstödet. Efter en presentation av de närvarande så 
berättade de grannar som gjort rådiga insatser sin historia från händelsen. Därefter 
förklarade RSG och polisen hur arbetet går till vid sådana här insatser. Polisen kunde även 
berätta om den tekniska undersökningen och att branden med största sannolikhet inte var 
anlagd. 
 
Kommunen fortsatte med att informera om vad POSOM var och hur de kunde hjälpa till. 
De frågor som kom upp på mötet handlade bl. a om vattenförsörjningen i området.  
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Återkoppling drabbad familj, Partille 
IC hade på måndagskvällen kontakt med familjen som ägde huset för att svara på frågor 
och stötta i den svåra situationen. 

 
Under planeringen och genomförandet av informationsträffen för grannarna blev den 
drabbade familjen inte informerad om detta möte. RSG och kuratorn uppmärksammade 
detta efter mötet och beslutade att kontakt skulle tas med dem nästföljande dag. Familjen 
föregick dock detta och hörde själva av sig. Deras upplevelse var då att alla fick hjälp och 
stöd utom dem. Kamratstödet kontaktade dem och tillsammans planerade de in en 
återkopplingsträff som genomfördes på fredagen ihop med deras kurator och personal från 
RSG. 
 
 
Återkoppling drabbad familj,  
IC kontaktade även mannen som förlorat sin fru för att se om det fanns några frågor eller 
oklarheter och för att besvara ett önskemål från barnen att träffa de brandmän som var först 
på plats. Innan samtalet med pappan tog IC kontakt med kamratstödet i fall ett sådant möte 
skulle ske snabbt. 
Efter det samtalet har inte RSG haft någon mer direktkontakt med den familjen. Kontakten 
med dem har förts genom Socialtjänsten  där de bor. 
 
Ett möte mellan familjen och första enheterna på plats är påtänkt när familjen känner sig 
redo för det. 

 
 
Kontakt/samordning med andra myndigheter och aktörer 
Från RSG:s sida har kontakt förts med Polisen, Partille kommun, Barnkliniken Östra 
sjukhuset, media, Socialtjänsten  och Paradisets fastighetsägarförening. 
 
 
Stöd till egen personal 
Kamratstöd erbjöds i ett tidigt skede till personalen som jobbat med olyckan men avböjdes. 
På måndag morgon genomfördes en träff med berörda ledningsfunktioner för att ena bilden 
av vad som hänt.  
 
Senare under veckan upptäckte en representant från kamratstödet att det fanns frågor bland 
den utryckande personalen på Gårda. Kamratstödet genomförde då ett informationsmöte 
med det berörda laget. Sannolikheten för att det även skulle finnas ett behov på Öjersjö och 
Mölndal var stor och avlastande samtal/informationsmöten genomfördes även här. 
 
 
 

3.5 Brandvarnare 
 
Varken familj, grannar eller räddningstjänst har vaknat av eller hört någon brandvarnare 
under hela förloppet. Uppgifterna om det fanns brandvarnare går isär. Fastighetsägaren 
uppger att det fanns fem brandvarnare varav två satt på undervåningen. Utredarna och den 
utryckande personalen har vid platsbesök efter branden inte kunnat hitta några. 
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3.6 Konsekvenser av olyckan 
En kvinna omkom, några av de drabbade fick brännskador och skärsår. Huset blev 
totalskadat. 

 
 
 

4 Analys 

4.1 Frågeställningar i uppdraget 
Ta till vara på lärdomar från det omfattande uppföljningsarbetet med drabbade 
personer (boende och grannar). Hur kan dessa lärdomar utveckla förbundets arbete 
med uppföljning efter bostadsbränder? 
 
 
Uppföljningsarbetet  
 
Kontaktperson dagtid 
Stor del av efterarbetet var samordning av RSG:s insatser mot de drabbade och alla aktörer 
som skulle närvara. Detta hanteras bäst på dagtid. Som det varit hittills på RSG har berörda 
ledningsfunktioner stått för mycket av detta arbete vilket inte alltid varit optimalt. Det blir 
ofta tidsbrist då nya larm kommer in och eftersom det inte finns några direktiv hur arbetet 
ska se ut och genomföras blir resultatet personberoende. Det har i detta fall uppfattats som 
positivt av RCB och IC att kunna släppa händelsen till en samordnare. Arbetet har dock 
skett i nära samråd med dessa funktioner. 

 
Analysen som utredarna gör är att det behövs en person på dagtid med uttalat 
förbundsövergripande ansvar som kan samordna och hantera alla frågor som uppkommer 
efter större händelser. Det skapar trygghet för drabbade personer att alltid kunna nå samma 
person, och inte behöva anpassa sig till ett skiftschema.  
 
 
Återkoppling grannar 
Det var viktigt att hålla ett informationsmöte då rykten om att det var anlagt florerade i 
området. Det fanns även frågor om tidigare bränder och vattentillgången i området. 
Vid detta möte skapades en trygghet och man kunde enas i händelseförloppet samt 
eliminera all ryktesspridning som florerade. Att hålla ett gemensamt möte med samhällets 
funktioner uppfattades som bra då alla typer av frågeställningar kunde få svar.  

 
Både grannar och inblandade aktörer (Polis och POSOM) var mycket nöjda med det 
efterarbete som RSG drog igång. Det är viktigt att RSG kontrollerar att händelsen lyfts 
vidare till kommunledningen så att händelsen inte bara stannar hos POSOM och de 
drabbade personerna. Exempelvis kan en skola behöva vidta åtgärder om någon elev blivit 
drabbad. 
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Återkoppling drabbade familjer 
För de personer som är drabbade är RSG:s efterarbete av stor vikt. Detta kan vara deras 
värsta situation i livet. Att få en chans att ta del av vad RSG gjort på plats leder till att 
frågetecken kan rätas ut och hjälpa dem att lägga händelsen bakom sig.  
 
Vid denna händelse hamnade samordnaren för efterarbetet även som utredare av 
densamma. Med detta följde både bra och dåliga saker. I utredningssynpunkt var det bra att 
ha all information om händelsen och vara med vid alla träffar med anhöriga och grannar. 
Svårigheten var att utreda händelsen och vara ett stöd till de drabbade på samma gång. 
 
 
Kontakt/samordning med andra myndigheter och aktörer 
Inför informationsmötet med grannarna var arbetet omfattande med att samordna Polisen, 
Partille kommun, Paradisets fastighetsägarförening och vilka som skulle medverka från 
RSG:s sida.  

 
Polisen som var med på informationsmötet med grannarna upplevde detta som mycket 
positivt. Polisen ville gärna vara med vid fler tillfällen och såg verkligen vikten och 
effekten av att genomföra dessa återkopplingsmöten tillsammans. De kontaktade oss redan 
två dagar senare med en förfrågan om ett liknande möte efter en annan insats. De hade för 
tillfället inte resurser för att organisera ett möte. 

 
I samtal efter mötet framkom att både grannar, Polis, Kommunen och RSG upplevde det 
positivt att få med fler aktörer i mötena efter brand. Tillsammans kan fler uppkomna 
frågeställningar hanteras och besvaras. Det var även positivt att både utryckande personal 
och förebyggande personal medverkade från RSG:s sida. 

 
 

Stöd till egen personal 
Det är viktigt att inte glömma av vår egen personal i efterarbetet. Vid dödsfall och större 
insatser som inneburit påfrestningar på personalen bör samtal efter händelsen ske. Ibland 
är det svårt att genomföra samtalen samma arbetspass men kan då bokas in nästkommande 
arbetspass så alla inblandade vet att det kommer genomföras. 
 
 
Informationsmaterial efter brand 
Det informationsmaterial som finns tillgängligt för att dela ut till drabbade efter brand 
känns både ålderstiget och svårläst. Speciellt för de som ska läsa det i samband med en 
kris. Detta kan göras bättre, speciellt om RSG ska ta en aktivare roll efter bränder i att 
stödja våra invånare. 

 
 
 

4.2 Vattenförsörjningen 
Paradiset är ett område som ligger högt och är väldigt kuperat. Sedan brandpostnätet 
byggdes har området förtätats avsevärt. Det är i dagsläget cirka 250 hushåll.  Några av 
brandposterna är spolposter. Det har skett ett par villabränder tidigare i samma område och 
vattenbristen har varit påtaglig på flera av dem. Med tanke på det bör det skickas en VE 
tidigt i utlarmningskedjan. 
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I dagsläget är det upp till styrkeledaren eller annan ledningsfunktion ihop med LC att 
komma ihåg detta. För tillfället går det inte att lägga in en påminnelse i LC:s system för det 
specifika området, men det kommer det att göra längre fram. Det man kan göra nu är att 
lägga en påminnelse vid villabrand, men då kommer den upp på alla villabränder i hela 
vårt förbund.  
 
Delvis med bakgrund av de problem som uppstod med brandposterna under denna branden 
har VA-verket genomfört kapacitetsprov i området. De ska också gå igenom hela sitt 
bestånd av brandposter i Partille kommun och därefter låsa dem. 
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5 Erfarenheter och rekommendationer 
 
Erfarenheter från efterarbetet 
 
Inte utreda och stödja samtidigt 
Det var problematiskt att sitta på två stolar i efterarbetet. Ena stunden innebar stödjande 
samtal med de drabbade och i nästa uppstod frågeställningar ur utredarsynpunkt där samtal 
med samma personer krävdes. Det var svårt att både stödja och ifrågasätta. Det förtroende 
som byggts upp i det stödjande samtalet kan lätt raseras igen. 

 
Bra att använda sig av fastighetsägarföreningar/fastighetsägare 
Ibland är det svårt att nå grannar eller boende inför ett informationsmöte. Detta kan ofta 
fastighetsägarföreningar, samfälligheter eller fastighetsägare vid flerbostadshus hjälpa till 
med. Det är bra med en tidig kontakt med dessa då de ofta kan bistå med både 
kontaktuppgifter och lokal eller liknande vid exempelvis ett informationsmöte. 

 
Möte efter brand 
För att kunna bemöta många olika typer av frågor är det bra att ha flera kompetenser på 
mötet även från RSG, både utryckande och förebyggande personal.  

 
Det är viktigt att informera de drabbade om att ett informationsmöte med grannar hålls, 
och vad det kommer handla om. De slipper då känna sig utanför och vara oroliga för att bli 
utlämnade inför grannarna. 

 
Nytt informationsmaterial 
När människor befinner sig i en traumatisk händelse behövs ett lättöverskådligt material 
som hjälper dem med det viktigaste. Det material som finns idag att lämna ut efter brand är 
gammalt och fylld med liten text. 

• Informationsmaterialet som RSG har för att dela ut till drabbade efter brand bör ses 
över. 

 
Samordnare på dagtid 
Det går åt mycket tid till att samordna olika myndigheter och grupper inför ett 
informationsmöte. Det underlättar för de drabbade om det alltid finns en person på dagtid 
som de kan nå. Arbetet med att samordna samhällsfunktionerna underlättas också av att 
arbeta dagtid.  
 
Funktionen skulle kunna användas vid flera olika typer av händelser som bränder, 
drunkningar, trafikolyckor eller andra typer av händelser där behovet av kontakt med RSG 
är stort. Tanken är att funktionen ska vara en kanal in till RSG för drabbade och berörda 
personer. Funktionen ska sedan kunna förmedla rätt kontakt samt samordna och 
sammankalla till informationsmöten med grannar och andra myndigheter. 
 
Skulle organisationen vilja ha denna funktion behövs ett förtydligande om när den 
operativa sidan hanterar det själva och när det behöver lämnas över till samordnaren på 
dagtid. 

• För att kunna driva ett bra och kvalitetssäkrat arbete efter en större eller 
komplicerad händelse föreslås att RSG använder sig av en samordnande funktion i 
förbundet. 
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 6  Bilaga 1: Förslag till  åtgärder  
 
Utredningen inklusive rekommendationer har presenterats för ansvariga 
funktioner/processägare inom förbundet enligt nedan. I matrisen redovisas deras 
åtgärder/kommentarer i punktform tillsammans med ev ansvarig person/funktion och tidplan.   
 
 
Olycksutredare Ansvarig person/funktion 

Rekommendation Åtgärd Kommentarer Ansvarig Tidplan 
Informationsmaterialet 
som RSG har för att dela 
ut till drabbade efter 
brand bör ses över. 

En grupp bestående 
av personer från 
Kamratstöds-
gruppen, 
kommunikations-
staben och brand i 
bostad tar fram 
innehållet i 
materialet. 

Materialet behöver göras 
om för att visa vad RSG 
står för. 

Carin Fhyr, 
Tf 
Kommunika
-tionschef 

Klart till 
juni 2014 

För att kunna driva ett 
bra och kvalitetssäkrat 
arbete efter en större 
eller komplicerad 
händelse föreslås att 
RSG använder sig av en 
samordnande funktion i 
förbundet. 

Dialog kommer 
föras mellan 
teamcheferna och 
UVA på ett 
tisdagsmöte i 
januari. 

 Ann-Helén 
Lindbäck-
Augustsson, 
Teamchef 
öst 

1 feb 
2014 
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