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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

                                                                    RAPPORT 
                                                                       Fördjupad olycksutredning 

                                                                             Område Skydd och samhälle 

 

 

 

Händelse: Brand i garagelänga 

Plats: Sörmarksgatan 20-60, Borås   

LC ärendenummer: 19.4808726.2 

Larmtid: Söndagen den 27/4 - 2014, kl. 05.40 

Diarienummer: 2014-001765 

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp 

och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande 

arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänst-

förbund ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

 

 
Foto: SÄRF 
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Sammanfattning 

En tidig söndagsmorgon inkom ett larm till räddningstjänsten om en garagebrand på 
Sörmarksgatan i Borås. Vid framkomst rådde fullt utvecklad brand i halva garagelängan. På grund 
av att det fanns bostäder intill inriktades insatsen mot att begränsa branden till garagelängan och 
förhindra vidare spridning. Räddningspersonalen arbetade med utvändig släckning och 
inledningsvis var det svårt att komma åt branden. En bit in i insatsen gjordes håltagning i 
garageportarna vilket medförde att branden senare blev under kontroll. Vid lunchtid avslutades 
räddningstjänsten och branden hade då gett en totalskada på garagelängan men hade inte spridits 
vidare. 

 
I samband med släckningsarbetet rann mycket av släckvattnet ner i dagvattensystemet. Kort efter 
insatsen framkom att en grävd dricksvattenbrunn, tillhörande en handelsträdgård cirka 700 meter 
bort hade blivit förorenad och obrukbar. 
 
Under insatsen sattes inga aktiva åtgärder in för att omhänderta släckvattnet. Utredningen visar 
på att det fanns i åtanke och delvis inte prioriterades men också att man inte hade full kännedom 
om vilka åtgärder som hade kunnat sättas in med Viskafors deltidskår. Bland övriga orsaker till att 
släckvattnet inte omhändertogs hör också att insatspersonalen omöjligt kunde förutse att en 
dricksvattenbrunn var hotad.  
 
Till skillnad från de flesta andra problem räddningstjänsten har att hantera vid en insats är 
konsekvenserna från förorenat släckvatten svåra att upptäcka och bedöma. Några enkla 
hundraprocentiga åtgärder för omhändertagande finns inte men snabba metoder såsom 
brunnstätning kan åtminstone fördröja konsekvenserna. För att Viskafors ska göra så stor nytta 
som möjligt måste de larmas ut i ett tidigt skede. Även om det inte går att ta hand om allt 
släckvatten är det bättre att kunna ta hand om lite än inget alls. Utredningen föreslår bland annat 
åtgärder för att påminna om utlarmning av Viskafors och underlätta för den bedömningen. 

 

 
Förkortningar 

IL – Insatsledare 
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
RCB – Räddningschef i beredskap  
RL – Räddningsledare  
SC – Stabschef  
SL – Styrkeledare  
STEP – Sequential Timed Events Plotting 
SÄRF – Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
SÄS – Södra Älvsborgs Sjukhus 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Räddningstjänsten ryckte ut till en brinnande garagelänga. Garagelängan brann ner men vidare 
spridning till intilliggande bostäder förhindrades. Under insatsen rann delar av släckvattnet ner i 
dagvattensystemet och senare framkom att en grävd dricksvattenbrunn blivit förorenad. Mot 
bakgrund av detta beslutades att en uppföljning skulle göras med inriktning mot 
släckvattenproblematiken, för att dra lärdomar och framförallt utveckla vår förmåga inom 
släckvattenhantering.  

1.2 Syfte med olycksutredningen 

Olycksutredning utgör en viktig del av verksamhetsuppföljningen inom SÄRF och syftar till att: 

- uppfylla gällande lagkrav 

- klargöra orsakerna till händelsen samt eventuellt föreslå olycksförebyggande åtgärder 

- klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande 
åtgärder. 

Denna olycksutredning syftar framförallt till att uppmärksamma miljöpåverkan av 
släckvattenhantering och att tillvarata erfarenheter som kan användas för att utveckla SÄRF:s 
förmåga att hantera släckvatten. 

1.3 Frågeställningar att besvara 

Olycksutredningen är främst inriktad mot den släckvattenproblematik som uppstod. Följande 
frågor ska besvaras: 

- Vilka bedömningar gjordes och vilka beslut togs angående släckvattnet? 

- Vilka rutiner för släckvattenhantering finns och följdes i så fall dessa? 

- Är VA-nätet i området utformat enligt vad som kan förväntas och hur har utformningen 
påverkat skadeutfallet? 

1.4 Olycksutredningens omfattning 

Datainsamlingen är baserad på: 

- intervjuer med räddningstjänstpersonal, Borås Energi och Miljö AB, Polisen samt drabbad 
brunnägare.  

- olycksplatsundersökning 2014-07-17. 

- dokumentation i form av räddningstjänstens insatsrapport, SOS tidsloggningssystem i 
CoordCom, skriften ”Dagvatten i Borås Stad” och foton från insatsen. 

Den utredningsmetod som främst använts är STEP, som innebär att de inblandade aktörernas 
agerande kartläggs var för sig i kronologisk ordning. 
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1.5 Erfarenhetsåterföring 

Olycksutredaren redovisar rapporten på oktober månads räddningstjänstplaneringsmöte och 
RCB/IL–möte 2014.  

Delgivning, rapport:  
- mejlas till alla styrkeledare, insatsledare och räddningschefer i beredskap inom SÄRF  
- publiceras på Serfnet under Utredningar och Insatsuppföljning/Erfarenhetsåterföring 
- skickas till MSB, Polisen Västra Götaland, Borås Energi & Miljö 
- mejlas till regionalt nätverk för olycksutredare i V:a Västra Götaland 

 
2. Resultat från datainsamling 

2.1 Olycksplatsen 

Branden var begränsad till en garagelänga. Det fanns 11 garageplatser i längan och i den norra 
änden fanns ett utvändigt soprum. Längan hade bärande stålkonstruktion med plåtbeklädda 
väggar och tak. Det var osektionerat mellan garageplatserna. Vid olyckstillfället fanns troligtvis 
fem bilar parkerade i längan tillsammans med en del övrig förvaring. Närmast intilliggande 
byggnad (6-7 meter) är ett parhus som låg på baksidan av garagelängan, något högre beläget 
ovanför en slänt. På framsidan av garagelängan stod ett antal bilar parkerade. Här fanns också 
den närmsta dagvattenbrunnen, se bilden på förstasidan. 
 
Cirka 700 meter bort i riktning mot Kransmossen ligger en handelsträdgård med en grävd brunn. 
Brunnen anlades 1957 och har under årens lopp inte underhållits på något särskilt sätt. Ett litet 
område kring brunnen dikades ur av kommunen på 80-talet för att förhindra ytvatten från att 
tränga in i brunnen. Höjdmässigt är brunnen lägre belägen än garagelängan. 
 

 
Flygfoto över området. Källa: hitta.se 

 
Vid insatsen rådde klart väder och uppehåll, 10 ºC. Svag östlig vind.   

Brandplatsen 

Grävd dricksvattenbrunn 700 meter 

Foto: SÄRF 
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2.2 Larminformation och resurser 

Larm om brand i byggnad inkom till räddningstjänsten kl. 05.40. SC låg på medlyssning hos SOS. 
Inringare meddelade om att det brann i en garagelänga på Sörmarksgatan i Borås. Samtidigt, tidigt 
på söndagsmorgonen, pågick redan två insatser som Boråsstyrkan var ute på. Den ena insatsen 
var en brand i ett soprum på ett hotell i Borås och den andra insatsen var en trafikolycka med en 
personbil på Kungsleden. För larm, styrkor och klockslag, se räddningstjänstens insatsrapport. 

2.3 Räddningsinsatsens genomförande 

När larmet inkom befann sig Boråsstyrkan på två andra olyckor vilket medförde att 1010 med en 
Bm och en SL kom fram först till platsen. Under deras framkörning syntes en rökpelare och med 
den larminformation de då hade uppfattat befarades det att det brann i en bostad. SL och Bm i 
1010 bestämde att de skulle börja lägga ut slang i väntan på att 1020 skulle ansluta. Vid 
framkomst rådde fullt utvecklad brand i uppskattningsvis den norra halvan av garagelängan. 
Sikten i närområdet var dålig på grund av kraftig rökutveckling. Lågor slog ut under takfoten på 
baksidan. Man bedömde att det närmsta parhuset var hotat av branden och började koppla upp 
vatten för att senare försöka dämpa branden från baksidan.  
 
Cirka tre minuter efter att 1010 anlänt, anlände 1080 (RL). Ungefär samtidigt anlände 1020 med 
full bemanning. Ytterligare ett par minuter senare anlände 1040 efter att ha varit på brandstation 
och bytt fordon från 1130 som användes vid hotellbranden. Det fattades ett snabbt beslut om att 
inrikta insatsen mot att begränsa branden till garagelängan och förhindra fortsatt spridning 
genom att försöka dämpa branden och skydda intilliggande parhus med hjälp av utvändig 
släckning. Riskbedömningen ledde också fram till att det var utvändig släckning som gällde. 
Sektorindelning gjordes så att 1010 och 1020 jobbade på olika sidor om längan.  
 

 
Utvändig släckning från på baksidan av garagelängan, framför det hotade parhuset. Foto: SÄRF 
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Med hjälp av polis evakuerades det närmsta parhuset. Polisen kunde ge besked om att ingen 
befann sig i den närmsta bostaden. Detta skedde cirka 10 minuter in i insatsen.   
 
Utvändig släckning pågick i huvudsak med fyra strålrör. Skärsläckaren på 1010 användes från 
södra gaveln i ett skede då branden ännu inte nått dit. Efter en stund flyttades den till baksidan 
men man upplevde att skärsläckaren inte gav någon större effekt och branden letade sig söderut i 
längan. I det tidiga skedet av insatsen var brandvattenförsörjningen inte fullt säkrad och vatten 
togs från tankfordon 1040. Senare säkrades vattenförsörjningen från brandpost på Dillgatan, 200 
meter bort. 
 
Uppskattningsvis efter 20-30 minuter påbörjade personal från 1020 håltagning i garageportarna 
med motorkap. Effekten blev tryckavlastande och flammorna upphörde att trycka ut på baksidan. 
En av portarna kunde också öppnas. Åtgärden medförde att det blev det lättare att komma åt 
branden med vattnet. Relativt snabbt blev branden under kontroll och spridningsrisken minskade 
betydligt. 

 
Håltagning medförde att det blev lättare att komma åt med vattnet. Foto: SÄRF 

 
30 minuter in i insatsen bedömdes branden som statisk. Det hade då förbrukats relativt mycket 
vatten. 1080 förde en dialog om släckvattnet med SC. SC kontaktade Sjöbo vattenverk och 
meddelade om stort vattenuttag och att släckvatten rann ner i dagvattenbrunnar. RL fattade ett 
medvetet beslut om att inte lägga brunnstätning mot bakgrund av att det inte fanns resurser på 
plats för att samla upp vattnet, som då skulle ha runnit vidare till andra brunnar och 
genomsläpplig mark. Det fanns en förhoppning om att det kanske var möjligt att styra om 
dagvattnet och på så sätt hantera släckvattnet. Den möjligheten visade sig inte finnas. RL var 
dock av uppfattningen att Viskafors var larmade men detta hade inte gjorts av SC. 
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Polisen ville göra en teknisk undersökning på platsen och ville därför att räddningstjänsten släckte 
så gott det gick. Branden hade lugnat ner sig efter 45 minuter. En kranbil begärdes via LBC för 
att lyfta bort inrasade takplåtar för att lättare komma åt brandhärdarna. Drygt en och en halv 
timme in i insatsen anlände en kranbil som inte visade sig duga. Efter en viss försening kom en 
annan modell som kunde användas. 
 
Boråsstyrkan ersattes successivt med personal från Dalsjöfors som släckte klart. Styrkan från 
Fristad täckte inne på stationen i Borås och fick åka på larm under tiden. Halv nio på morgonen 
avlöstes RL. Under insatsen hade en dialog hållits med restvärdesledare. Räddningstjänst 
avslutades klockan 11.30 och framåt lunchtid lämnade räddningstjänsten platsen.  

2.4 Händelseförlopp och åtgärder efter räddningsinsatsen 

Runt lunchtid på söndagen, i samband med matlagning, upptäckte man på en handelsträdgård att 
dricksvattnet var förorenat då det luktade diesel. Tidigare på förmiddagen hade de fyllt upp 1,5 
kubikmeter vatten i en reservtank vilket sänkt nivån i deras brunn. Dricksvatten hämtades 
provisoriskt hos en granne. På eftermiddagen anlände deras försäkringsbolag och 
Miljöförvaltningen. Dagen efter tog Borås Energi & Miljö vattenprover. Samma dag åkte IL ut 
för att undersöka om föroreningen hade med räddningsinsatsen att göra. Efter ett tag fick 
handelsträdgården en mobil vattentank av Borås Energi & Miljö som de kunde ta vatten från. 
Inom en vecka åtog sig SÄRF att pumpa ur och spola rent brunnen. Efter en andra provtagning 
fick vattenkvaliteten godkänt och handelsträdgården kunde ta brunnen åter i bruk efter drygt sex 
veckor. 

2.5 Skador 

Branden orsakade totalskada på garagelängan och dess innehåll. Det släckvatten som inte 
förångades rann genom dagvattensystemet ut i naturen. Handelsträdgårdens dricksvattenbrunn 
700 meter bort slogs ut senare samma dag och var ur drift i sex veckor, vilket påverkade 
företagets verksamhet. Övrig miljöpåverkan är okänd. 

2.6 Dagvattensystemets utformning i området 

Från dagvattenbrunnen vid brandplatsen leds vattnet genom ett 300 mm rör. Tillsammans med 
andra förgreningar i området går röret ihop till ett 800 mm rör som i sin tur leds ut i en strömfåra 
någonstans i skogen mellan Hulta Sjukhem och handelsträdgården, cirka 130 meter från den 
grävda brunnen. Dagvattensystemet är från 1970-talet då området bebyggdes. Varför utloppet är 
placerat just där är oklart. En teori från Borås Energi och Miljö är att det kan ha funnits en 
befintlig strömfåra där.  
 
Utgångspunkten är att dagvattnet anses vara tillräckligt rent när det släpps ut i naturen och mot 
bakgrund av detta anser Borås Energi och Miljö att de inte har något ansvar för att den grävda 
brunnen blev påverkad av släckvattnet. Att en dricksvattenbrunn är placerad nära ett utlopp för 
dagvatten uppges vara ovanligt. Det är sällan en fastighet i ett tätbebyggt område inte är ansluten 
till det kommunala vattennätet. Därtill är de flesta dricksvattenbrunnar borrade och inte grävda. 
En grävd brunn är mer känslig för yttre påverkan jämfört med en borrad brunn.  

2.7 Släckvattenrutiner och Viskaforsstyrkans släckvattenkompetens 

Deltidsstationen i Viskafors består av en 1+3 styrka med sju minuters anspänningstid. Viskafors 
har särskild utrustning och kompetens för att ta hand om släckvatten. I dagsläget finns: 
 

- 6 x brunnstätningsmattor 

- 6 x dränkbara pumpar 
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- 1 x säck för bottentätning av brunn 

- 2 x barriärer för avledning av vatten (300*10*10 cm) 

- 8 x uppsamlingskärl á 3 m3 

- 2 x uppsamlingskärl á 10 m3 

- Presenningar, stolpar m.m. för fördämning av mindre vattendrag 

Utöver omhändertagande av släckvatten uppges Viskafors också kunna ta en avlastande roll på 
skadeplats och till exempel vara kontaktperson gentemot miljöförvaltningar. I de fall 
miljöåtgärder inte behövs kan de delta i den övriga insatsen. Viskafors larmas ut när det bedöms 
att det finns ett behov av att ta hand om förorenat släckvatten. RL har tillsammans med SC ett 
ansvar att vid varje enskild insats göra en bedömning och fatta ett beslut om utlarmning.  

3. Analys  

3.1 Analys av olycksförloppet 

Branden startade troligtvis i garagelängans soprum enligt polisen. Brandorsak är okänd. Då 
garagelängan var osektionerad kunde branden spridas. När de bilar som fanns parkerade började 
brinna blev effektutvecklingen hög. De material som brinner i bilar; plast, däck och drivmedel, är 
relativt svårsläckta jämfört med till exempel fibrösa material. Därtill medförde byggnadens 
plåttäckning att det var svårt att komma åt med släckvattnet. Sammantaget var förutsättningarna 
dåliga för att branden skulle kunna ha släckts eller begränsats till delar av garagelängan. 
 
Den andra aspekten av olyckan, föroreningen av en dricksvattenbrunn, skedde anmärkningsvärt 
snabbt. På högst fem timmar hade förorenat släckvatten tagit sig från dagvattenbrunnen och 
eventuellt övrig genomsläpplig mark, transporterats genom dagvattensystemet och runnit ut i 
naturen till handelsträdgårdens brunn – en sträcka på över 700 meter.  

3.1.1 Direkta orsaker till händelsen (förorenad brunn) 

Förorenat släckvatten rann ner i dagvattenbrunn och tog sig vidare till den grävda 
dricksvattenbrunnen som blev förorenad. 

3.1.2 Bakomliggande orsaker till händelsen (förorenad brunn) 

En släckinsats mot en brinnande garagelänga. Inga åtgärder sattes in mot omhändertagande av 
släckvattnet. VA-nätet i området är utformat på ett sådant sätt att släckvattnet letade sig vidare till 
en grävd dricksvattenbrunn efter att ha passerat dagvattenledningen.   

3.1.3 Omständigheter som med stor sannolikhet påverkat skadeutfallet (förorenad 

brunn) 

Släckinsatsen 
Släckning med vatten krävdes för att bland annat förhindra brandspridning till kringliggande 
bebyggelse. Då branden blev svår att komma åt och släcka hamnade mycket vatten vid sidan om 
som kunde rinna iväg. 
 
Orent bränsle 
Bilar och drivmedel gav upphov till hälsofarliga förbränningsprodukter som släckvattnet delvis 
tvättade ner och förde med sig. Drivmedel kan också ha förts iväg med släckvattnet utan att ha 
förbränts.  
 
 
 



10 (13) 

 

 
    

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås          033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax) serf@serf.se www.serf.se 

 

 
 

Inget omhändertagande av släckvattnet 
Allt vatten som rann iväg från brandplatsen kunde leta sig vidare eftersom inga fördröjande eller 
uppsamlande åtgärder vidtogs. Det var omöjligt för insatspersonalen att vara medveten om att en 
dricksvattenbrunn var hotad. 

3.2 Analys och utvärdering av räddningsinsatsen 

I utlarmningsskedet tycks det ha varit oklart vad som brann. SC säger sig vara säker på att han 
hade information om att det brann i en garagelänga. RL och 1020 uppger att de inte kände till 
detta under framkörningen. Informationen har troligtvis inte påverkat insatsen men kan ha varit 
ett stressmoment. 
 
Det inledande skedet av räddningsinsatsen uppfattades som intensivt då det förelåg en 
spridningsrisk till bostäder. Samtidigt var vattenförsörjning från brandpost inte säkrad. Det rådde 
också en viss resursfördröjning till platsen jämfört med om alla enheter varit gripbara på station. 
Att brunnstätning inte utfördes var enligt RL ett medvetet beslut. I den tidiga insatsen fanns inte 
tid och resurser för att prioritera detta.  
 
I ett senare skede när släckvattenhanteringen kom på agendan hade mycket av släckvattnet redan 
runnit ner i dagvattenbrunnen och till intilliggande genomsläpplig mark. Uppskattningsvis 
förbrukades 20-30 kubikmeter vatten totalt under insatsen. Tre faktorer har lyfts fram som kan 
ha inverkat varför Viskafors inte kom ut. Dels trodde SC inte att Viskafors hade kapacitet att ta 
hand om släckvattnet. Dels rådde ett missförstånd mellan RL och SC kring huruvida Viskafors 
var larmade. Därtill hade SC haft mycket att göra under morgonen med fyra larm som delvis hade 
pågått samtidigt viket kan ha medfört att detta ”föll bort”. 
 
Under insatsen fanns inte på kartan att en dricksvattenbrunn var hotad. Närområdet upplevdes 
heller inte som särskilt skyddsvärt ur miljösynpunkt vilket kan ha påverkat de bedömningar och 
prioriteringar som gjordes. Detta är troligtvis inte första gången som förorenat vatten rinner ner i 
den närmast belägna dagvattenbrunnen framför garagelängan, om än inte i så omfattande mängd.  
 
Om man hade försökt ta hand om släckvattnet kan man diskutera vilka möjliga åtgärder som stod 
till buds och som hade kunnat ge effekt. En brunnstätning hade inte löst problemet den här 
gången. I bästa fall hade denna kunnat fördröja att släckvattnet rann iväg. På sikt hade en 
brunnstätning endast flyttat på problemet eftersom vattnet hade runnit vidare till andra ställen. 
För att komma åt problemet hade brunnstätning i kombination med uppsamling varit nödvändig.   
 
Förutsatt att Viskafors hade larmats ut samtidigt som det blev bekräftat att det var en kraftig 
rökpelare över Sörmarken hade de kunnat sätta in åtgärder tidigast 20 minuter in i insatsen. Det 
hade sannolikt inneburit att en del av det förbrukade släckvattnet hade kunnat tas om hand, även 
om det är omöjligt att uppskatta någon volym beroende på åtgärdsval och så vidare. Möjliga 
åtgärder för Viskafors hade troligtvis varit att samla upp vattnet nära brandplatsen eller att 
lokalisera dagvattnets utflöde och där byggt en fördämning att pumpa upp från.  

3.2.1 Framgångsfaktorer 

Man lyckades begränsa branden till den drabbade garagelängan. Håltagning av garageportar tycks 
ha varit en viktig åtgärd för att minska spridningsrisken och få kontroll. Att inga aktiva åtgärder 
sattes in mot omhändertagande av släckvatten berodde inte på att det förbisågs, utan snarare för 
att det inte kunde prioriteras framför att hantera branden med de resurser som fanns på plats. 
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3.2.2 Förbättringsområden 

Även om det inte kunde förväntas att en dricksvattenbrunn skulle drabbas av släckvattnet borde 
Viskafors ha larmats ut vid denna händelse. I de fall RL inte kan förutse vilka åtgärder Viskafors 
kan vidta är det bättre att Viskafors själva undersöker vad som kan göras. För att Viskafors ska 
göra så stor nytta som möjligt måste de larmas ut i ett tidigt skede. Även om det inte går att ta 
hand om allt släckvatten är det bättre att kunna ta hand om lite än inget alls. I ett läge där det 
mesta av Viskafors utrustning används kan 44 kubikmeter tas upp utan vidare överpumpning. 
Full pumpkapacitet bör överstiga 1300 minutliter under antagande att varje pump levererar 220 
minutliter.  

4. Slutsats 

Det kan vara svårt att ta hand om släckvatten och behovet måste sättas in i en helhet under en 
insats där det sannolikt finns fler problem som ska åtgärdas med begränsade resurser under en 
begränsad tidsperiod. Brunnstätning är sällan hela lösningen på problemet eftersom vattnet 
sannolikt letar sig vidare. Däremot kan det enkelt fördröja och förbättra möjligheterna för ett 
senare omhändertagande. Till skillnad från de skador som till exempel en brand orsakar är 
konsekvenserna av förorenat släckvatten mycket svårare att förutse, men de kan bli stora.  
Viskafors bör mot bakgrund av detta hellre larmas ut en gång för mycket än en gång för lite. 

4.1 Besvarade frågeställningar 

- Vilka bedömningar gjordes och vilka beslut togs angående släckvattnet? 

Inledningsvis prioriterades inte att ta hand om släckvattnet på grund av att branden hotade intilliggande 
bostäder. RL gjorde efter cirka 30 minuter en bedömning att inte lägga brunnstätning med anledning av att 
det inte fanns resurser på plats för att samla upp vattnet. Viskafors blev aldrig larmade på grund av att SC 
inte trodde att de skulle kunna ta hand om vattnet. RL trodde att de var larmade vilket kan ha påverkat 
läget. 
 

- Vilka rutiner för släckvattenhantering finns och följdes i så fall dessa? 

Viskafors larmas ut när det bedöms att det finns ett behov av att ta hand om förorenat släckvatten. RL har 
tillsammans med SC ett ansvar att vid varje enskild insats göra en bedömning och fatta ett beslut om 
utlarmning. Vid denna händelse borde Viskafors ha larmats. Att det rådde ett missförstånd mellan RL och 
SC kan ha inverkat.  

 

- Är VA-nätet i området utformat enligt vad som kan förväntas och hur har utformningen 
påverkat skadeutfallet? 

Enligt Borås Energi och Miljö är dagvattennätet i området inte felaktigt utformat. Däremot är det ovanligt 
att en grävd dricksvattenbrunn finns i närheten av ett utlopp för dagvatten. Att dagvattnet rinner ut i naturen 
är enligt vad som kan förväntas men att en dricksvattenbrunn skulle påverkas kan anses varit omöjligt att 
förutse. Utformningen av dagvattennätet bedöms i högsta grad ha medfört att brunnen förorenades. Oavsett 
var utloppspunkten för dagvattnet hade varit placerad skulle släckvattnet dock ha runnit ut i naturen och på 
ett eller annat sätt gett upphov till en negativ miljöpåverkan.  

4.2 Övriga synpunkter 

För att minimera miljöpåverkan vid släckinsatser är omhändertagande av släckvatten en åtgärd 
som angriper ett problem i det sena olycksförloppet. Det är väl så viktigt, och troligtvis enklare, 
att välja och anpassa åtgärder som tar höjd för miljökonsekvenser i ett tidigare skede. Med detta 
menas framförallt att sträva efter att använda släckvattnet så effektivt som möjligt, så att mer av 
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vattnet kan förångas i branden istället för att rinna iväg. I detta fall verkar håltagningen i 
garageportarna ha effektiviserat och underlättat släckningsarbetet. Hade håltagningen utförts 
ännu snabbare hade eventuellt mindre släckvatten förbrukats. Användning av dimspik hade också 
kanske kunnat fungera bra i det avseendet.    

5. Erfarenheter 

5.1 Lärdomar 

Utfallet av händelsen visar på att det är mycket svårt att förutse vilken effekt ett utsläpp av 
släckvatten ger upphov till. Det finns flera parametrar som gör det betydligt mer svårbedömt att 
identifiera de miljömässiga hjälpbehoven. Vad är skyddsvärt? Vart tar släckvattnet vägen? Vad 
innehåller släckvattnet? Kan det skyddsvärda påverkas? Om det väl visar sig att 
miljökonsekvenser uppstår råder för det mesta en tidsfördröjning som kan medföra att dessa inte 
uppmärksammas under en insats. Därför är det troligtvis också lättare att glömma av att sätta in 
åtgärder. Desto viktigare blir det att försöka hjälpas åt och påminna varandra.  

5.2 Förslag på åtgärder 

I samband med intervjuer med insatspersonal framkom ett antal önskemål. Dessa önskemål och 
utredarens egna förslag presenteras nedan: 

- Information till heltidsbefälen om vad Viskafors kan göra och inte kan göra gällande 

omhändertagande av släckvatten. Syfte: Att skapa förutsättningar för bättre bedömningar 

gällande när Viskafors ska larmas ut. 

- Utbildning på hur dagvattensystem och spillvattensystem är utformade. Syfte: Att skapa 

förutsättningar för bättre bedömningar vart släckvattnet tar vägen och om åtgärder 

behöver sättas in. 

- Att SOS ringer upp och frågar om Viskafors behöver larmas vid brand i byggnad. Syfte: 

Att påminna RL och SC om att bedöma om Viskafors ska larmas ut. 

- Att SOS larmar ut Viskafors vid konstaterad brand i byggnad. Syfte: Att snabbt få ut 

Viskafors. 

- Avtal mellan SÄRF och maskinfirma. Syfte: Att snabbare kunna rekvirera en kranbil och 

på så vis snabbare kunna komma åt och släcka i liknande fall. 

- Inköp av brunnstätningsmatta till släckbilarna. Syfte: Att skapa förutsättningar för fler 

enheter att fördröja spridning av förorenat släckvatten. Att lägga brunnstätningsmatta är 

troligtvis den enklaste och snabbaste metoden för brunnstätning. 

- Inskaffa kartor över dagvattenledningar för tillgång på Serfnet. Syfte: Insatsstöd för att vi 

på egen hand ska kunna bedöma vart släckvatten tar vägen och kunna sätta in åtgärder 

nedströms. 
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Bilaga 1 – Allmänt om dagvatten 

Dagvatten kan definieras som ”Tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller 
konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten”. 
Dagvatten kan tillsammans med spillvatten gå under benämningen avloppsvatten. Begreppen 
dagvatten och spillvatten ska däremot inte blandas ihop. Spillvatten är förorenat vatten från 
hushåll, industrier med mera som leds till ett reningsverk. Dagvatten leds istället ut i naturen 
därför att det anses vara tillräckligt rent för att naturen ska kunna ta hand om det. 
 
Dagvattenbehandling har framförallt två syften, dels att minska och jämna ut flöden och dels att 
naturligt rena förorenat dagvatten. I Borås Stad ansvarar Borås Energi och Miljö för dagvattnet. 
Dagvattensystemet i Borås består i huvudsak av duplikatsystem, det vill säga dagvatten i en 
ledning och spillvatten i en annan ledning. Det finns äldre kombinerade system kvar på ett fåtal 
platser. I de mindre tätorterna är dagvattennätet inte lika utbyggt. I vissa finns det ett 
duplikatsystem även om det inte alltid täcker upp hela orten. Vanligast är dock att dagvattnet i 
tätorterna tas omhand lokalt.  
 
Dagvatten utformas i planprocessen. När man idag nyanlägger dagvattensystem eftersträvs att 
lokalt omhänderta dagvattnet för att slippa avledning. Den totala längden dagvattenledningar som 
tillhör Borås Stads VA-verksamhet är ungefär 350 km. Inom Borås finns fem stora 
avrinningsområden; Viskan, Rolfsån, Ätran, Nossan och Göta älv. Det dominerande är Viskan 
följt av Rolfsån.  
 
Dagvatten kan tas omhand på olika sätt. Nedan anges några vanliga metoder. 

- Infiltration: Dagvattnet avleds ut på en grönyta och tränger ner i marken. Vattnet 

filtreras/renas naturligt i marken. 

- Perkolation: Dagvattnet avleds ner i marken till ett infiltrerande magasin, t.ex. en 

stenkista. Perkolation förekommer där det inte finns utrymme för infiltration. 

- Dammar: Dagvattnet magasineras och till viss del renas. Vanligt för att ta hand om 

vägdagvatten, men är också lämpligt att anlägga i närheten av bostadsområden. 

- Diken: Avledning med successiv infiltration. 

- Filtrering: Vattnet renas kemiskt, oftast via ett sorptionsfilter. Filtret kan sitta i en brunn 

eller vid ett utlopp. Kräver underhåll. 

Vilken typ av dagvattenanläggning som används avgörs av vilka föroreningar som ska avlägsnas, 
marken och omgivningens förutsättningar, recipientens slag och status, tillgänglig mark och 
ekonomiska förutsättningar med mera.  

 

 


