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Händelseförlopp. 
 
Omfattning vid ankomst: 
Vid första styrkans framkomst slår lågor ut från halva byggnadens tak och väggar, kraftig 
rökutveckling från resterande del av byggnaden. 
Vissa byggnadsdelar i startområdet har redan rasat. 
Branden hotar även radhuset beläget ca 5m bakom garagelängan genom spridning till staket, 
altan och buskar vid huset. Värmepåverkan mot närmsta lägenheterna var mycket kraftig, bl.a. 
har vardagsrumsfönstret spruckit. 
 
Räddningstjänstens åtgärder: 
Första åtgärderna blev att koppla upp två strålrör för att dämpa branden mot baksidan, dvs. 
radhuset. Då andra styrkan ankom sattes skärsläckaren in mot byggnaden. Därefter återstod 
endast viss rivning och eftersläckning, delvis med skärsläckaren och med skumtillsats. 
Kontakt togs även med RVR-ledare med tanke på de många försäkringstagarna som var 
inblandade, men de skadedrabbade fick själva anmäla till respektive bolag. 
Vidare arbete övertogs av bostadsrättsföreningen då räddningsinsatsen avslutades. 
 
Olycksförlopp: 
Vid visuell undersökning efter avslutad insats framkom att branden troligen startat i fordonet 
närmast förrådsdelen, och spridit sig därifrån till både garage och förråd. Detta bedömdes 
utifrån brandpåverkan. 
 
Skadeomfattning:  
Halva garaget får betecknas som totalskada. 
Samtliga av fordonen i garaget har skadats i varierande omfattning från lackskadade till 
totalförstörda, likaså spreds branden till förrådsdelen som totalförstördes. 
 
 
 
Undersökning. 
 
Platsbeskrivning:  
Garaget hade 13 bilplatser i ett öppet utrymme utan avskiljning, samt ett förråd för en av 
fastighetsägarna i södra gaveln. 
Mellan garaget och radhuset har var bostad en liten trädgårdsplätt om ca 8x8m med altan och 
gräsmatta. 
Tomterna delas av med ett lågt trästaket. 
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Olycksorsak:  
Polisens utredning har inte kunnat fastslå brandorsaken. Klart är att branden startat i, eller just 
intill, fordonet som stod närmast förrådet. Där kan man se att brandpåverkan har varit lägst 
(längst ner) och kraftigast. I detta område har man inte heller kunnat finna några alternativa 
orsakskällor, t.ex. elinstallationer. Om branden skulle ha varit anlagd med brännbara vätskor 
kan detta inte säkerställas på grund av de många olika typerna av brännbara vätskor som 
naturligt finns i ett garage. Dock finns inga tecken på inbrott eller annan åverkan, varför 
denna teori avfärdats. 
 
 
Sammanfattning – Erfarenheter - Åtgärdsförslag. 
 

 Resursuppbyggnad med reserv för att kunna angripa eventuell 
spridning till radhuset parallellt med släckning av garaget. 
 

 En naturlig indelning av skadeplatsen skedde mellan de 
ankommande styrkorna vilket innebar att arbetet flöt väldigt smidigt. 
 

 Skärsläckaren sattes in mot garage och förråd i ett tidigt skede. 
Resultatet var över förväntan. Garagebranden som i detta läge var 
mycket kraftig med brand i flera fordon, förutom byggnaden, slogs 
ner mycket snabbt. Efter ca 1 minut var den direkta branden släckt 
och eftersläckning återstod. 

 
 RVR-ledaren ansåg inte att en samlad RVR-insats var aktuell och att 

respektive ägare skulle anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. 
 

 Polisens avspärrning anpassades så att de fordon vilka kunde anses 
som reparerbara gick att forsla därifrån, utan att påverka 
avspärrningen. 

 
 Samarbetet mellan Räddningstjänst, Polis och Ambulans flöt mycket 

bra i god anda där alla var måna om de drabbade. 
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