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Olycks och händelse-rapport över  
 
Händelse: Villabrand 
Adress:  
Fastighetsbeteckning:  
Datum: 2014-10-17 
Larmtid kl. 22:14:29 
SOS larm nr: 15_4719942_2 
Eget larmnr: 2014/00360 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilden är tagen mot baksidan av huset vid ca kl.23:00. I framkant syns pool från vilken vatten 
till tankfordon pumpades. Utbygget är uterummet där gasolgrill bortplockades. 
 
 
 
 
Alla bilderna i rapporten är tagna av Per Persson Räddningstjänsten Nybro 
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Syfte och mål. 
 
Tanken med denna rapport är att få en inblick hur räddningsarbetet gick till och vad man kan 
lära. 
Räddningstjänsten Nybro 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 skall användas för utveckling av operativ 
verksamhet och olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, 
skuld eller vållande. 
 
 
 

Underlag för rapporten 
 
Räddningsledare på plats 
Insatsrapporten 
Besök på platsen efter branden 
Samtal med grannar  

 
Förklaringar till förkortningar i texten 
 
IL = Insatsledare 
SL = Styrkeledare 
RL = Räddningsledare 
Rtj = Räddningstjänsten 
AL = Arbetsledare 
Bm = Brandman 
Rd1 = Rökdykare 1 
Rd2 = Rökdykare 2 
Rdl = Rökdykarledare 
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Händelseförlopp innan och efter Räddningstjänstens ankomst. 
 
Villan är en souterrängvilla i 2 plan. Garage, förråd, hall, huvudentré, gillestuga, tvättstuga, 
pannrum är placerat i nedre delen. På övre planet ligger vardagsrum, kök, sovrum. En stor 
balkongdel löper längs husets framsida, samt vänstra sida, sett från gatan. På baksidan är ett 
uterum med stort altandäck och en pool på ca 20 m3 placerad. 
Villan är sen några år tillbaka utrustad med bergvärme. 
I öppenspis i vardagsrummet finns en kassett installerad. Ingen eldning skedde dock vid 
tillfället. 
 
Enligt uppgifter från ägaren/boende i villan samt granne: 
 
Ägaren hade somnat framför TV-n i soffan. Han är i 60-år åldern och ensamstående. Endast 
han befinner sig i villan vid tillfället. 
När han vaknar upptäcker han att det är rök i rummet. Han lokaliserar det till att komma från 
köksdelen. Han rusar över till grannen, till höger sett från gatan, och ropar att det brinner samt 
tar med sig en släckare och beger sig tillbaka. Grannen ringer SOS och går ut på gatan. Han 
uppger inte att han tycker att det ser så farligt ut och han överväger om han skall försöka ge 
sig in och hjälpa till med släckningen. Han ser genom fönsterna att branden är lokaliserad till 
den vänstra delen av huset där köket är placerat. Mycket mer hinner han inte förrän han hör 
flera ”smällar” av att flertalet rutor går sönder. Branden får då ett snabbt förlopp och lågorna 
slår ut genom dom trasiga fönstren. Ägaren har lyckats ta sig ut men är chockad och 
rökskadat. Han hamnar så småningom på grannen uppfart där han ligger tills ambulansen tar 
han om honom. 
 
Vädret vid tillfället är att det är näst intill helt vindstilla, +8 grader och väldigt fuktigt. Ett lätt 
duggregn hänger i luften.  
 
Räddningstjänstens uppgifter: 
Förlarm inkommer 22:14:52. Ca 30-40 sekunder senare kommer så det ”riktiga” larmet. 
Personalen, IL, SL, 3 st Bm, är då redan samlade och börjat göra sig klara. 
Med tanke på vattenledningsnätet så tar IL, som nu går in som RL, beslut om att tankfordon 
skall medtagas av Rd1. 
När vi passerar Rv25 går SOS ut med totalinfo. Uppgifterna som kommer då är att det är fullt 
utvecklad brand. Brinner genom fönstren. Ingen person finns kvar i huset. Ägaren är 
omhändertagen med rök/chockskada.  
Med tanke på dom uppgifter som framkommer så begär jag, RL, att Orreforsstyrkan skall 
larmas och bege sig till platsen för att kunna säkra vattenförsörjningen och uthålligheten. 
När vi har ca 1 km kvar till platsen lämnar så 168-1510 framkomstrapport. 
Totalt övertänd villa. Viss spridningsrisk mot grannfastigheter. 
Vi ser ungefär samtidigt ljuset från branden på himmeln och anländer så kl.22.32. 
16 minuter efter att vi lämnat brandstationen. 
 
168-1510 har då lagt ut 2 st strålrör på den högra sidan av huset för att säkra mot den närmast 
liggande grannfastigheten. 
RL gör en snabb OBBO och konstaterar att det inte finns någon möjlighet att släcka villan. I 
detta läget är det brand genom alla fönster på framsidan av huset samt så har det på vissa 
ställen på taket börjat brinna igenom. 
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Nybrostyrkan får till uppgift att lägga ut 2 st slang/strålrör på husets vänstra sida för att säkra 
mot angränsande fastighet. 
Alla får beskedet att ingen släckning kommer att ske utan bara kontroll och förhindring av 
brandspridning kommer att ske. 
 
Ambulans 368-2610 anländer strax efter och tar hand om ägaren. När han är lastad samtalar 
jag med honom för att försöka få fram eventuella risker/faror etc. 
Han säger att det finns en gasolgrill med tillhörande flaska på baksidan av huset. 
Denna hittas i uterummet och avlägsnas innan branden hinner ta den. 
Enligt uppgifter skall inga andra speciella risker föreligga. Ingen bil i garaget etc.  
Ambulansen transporterar sedan honom till Kalmar Lasarett. 
Jag begär så att en ny ambulans skall komma till platsen och stå ”standby” som säkerhet för 

personalen under arbetet. 
En polispatrull anländer också och tar vittnesmål från grannar, ägare.  
 
När Orreforsstyrkan, 2340, anländer kl.22.58 är hela taket genombrunnet och dom får till 
uppgift att säkra/fylla vatten till 168-1510. 
 
AL på 1510 fick uppgift att hitta lämpligt ställe att hämta vatten med motorspruta. 
RCB som också kommit till platsen kör iväg och tittar på det föreslagna stället som ligger ett 
par km norr och brandplatsen längs vägen. 
Platsen visar sig fungera och 1510 med tillhörande motorspruta skickas ner för att sätta upp 
denna. 
Vid återkomst skickas 2340 iväg för att fyllas. 
Under tiden fylles 2040 med hjälp av en dränkbar pump från poolen på fastigheten. 
Inget vatten tas från 2010 under hela insatsen och den är gripbar och intakt sånär som på 
rökskydd. 
Kl. 01:30 är alla fordon helt fyllda med vatten och 6 st strålrör är uppkopplade. 
Branden ser då ut enligt bilderna nedan: 

 
Bilden tagen från framsidan av huset kl.01:20 strax innan nedsläckning påbörjades 
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Bilden tagen från baksidan av huset kl.01:20 strax innan nedsläckning påbörjades 

 
Kvarvarande väggar består av uppmurad betong. 
Branden attackeras från alla håll och vi får snabbt resultat. Visst problem uppstår med att 
komma åt allt. Hela ovanplanet har vid denna tidpunkt brunnit upp/rasat ner och det som finns 
kvar är murstock och uppmurade väggar på nederplanet. Stora brand/glödrester ligger i alla 
rum på det kvarvarande nederplanet. 
Efter ca 1 timme bedöms branden vara så pass nedsläckt att alla kan börja plocka ihop utom 
2340 som kvarstannar för bevakning. 
Medan alla samlar ihop sitt material passar 2340 på att fylla ytterligare en gång via 
motorsprutan. 
Alla lämnar platsen vid kl.03 utom 2340 som kvarstannar med 2 st Bm till kl.05. Kvar finns 
då mindre svåråtkomliga glödhögar långt in i resterna. Det anses att brandspridningsrisken är 
obefintlig med tanke på glödhärdarnas placering, vädret, årstiden, avståndet till angränsande 
byggnader. 
RL för samtal med personalen på plats via telefon och beslutar att dom kan lämna. Planen då 
är att skicka ner nytt folk vid skiftbytet kl.8 för att släcka ner det sista och ta hem materialet. 
Dock inkommer nytt larm kl.06:04 från en orolig granne som ser lite lågor inne i 
brandresterna. 2040 skickas ut med två personer och släcker ner två mindre brandhärdar samt 
vatten begjuter resten av brandresterna. Spridningsrisken bedöms som obefintlig. 
Efter mindre än en timme avslutar man och återgår. 
Kontroll görs sedan vid 10-tiden då också kvarvarande material (1 st 63 mm slang och 4 st 42 
mm slang) tas med hem. 
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Brandrester sett från framsidan 
 

 
Brandrester sett från baksidan  
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Insatsmaterial, bilar och antal man som användes under olyckan: 
 
Släckfordon   268-2010 IL+SL+2Bm 
Tankfordon   268-2040 1Bm 
Släck/tankfordon  268-2340 3Bm 
Transportfordon 268-2370 1Bm 
Befälsfordon  268-2180 RCB 
Släck/tankfordon 168-1510 1AL+4Bm 
Specialenhet-skärsläckare 168- 1Bm 
2 st motorsprutor WR26 varav en användes 
12 st 38-42 mm slang 
4 st 63 mm slang 
6 st strålrör 
1 st dränkbar länspump 
6 st rökskydd för självskydd  
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Insatsledarens beslut: 
 
Medtagande av tankresurs. 
Höjning av larmet till nivå-15 varvid Orrefors styrkan larmades till platsen. 
Inriktning vid framkomst – ingen släckning, begränsa branden, förhindra spridning till 
angränsande fastigheter. 
AL på 168-1510 fick uppdraget att hitta lämpligt ställe för att hämta vatten med motorspruta.  
Beslut om att vid kl.01:20 gå på med full styrka för att släcka ner resterna av branden. 
Efterbevakning fram till kl.05 av Orreforsstyrkan. 
Vid inkommande larm kl.06:04 skickas tankfordon 268-2040 till platsen med SL, Bm för att 
släcka ner det som flammat upp. 
Överlämning till pågående IL som får i uppdrag att kontrollera branden under förmiddagen 
samt hämta hem kvarvarande material, 4 st smalslangar samt 1 st grovslang.  
 
Erfarenhet och tankar: 
 
Inte så mycket att göra i det läge vi blir larmade och med dom körtiderna vi har. Villan är 
förlorad när vi kommer fram. 
Insatsen fungerar annars som den ska. Inriktningen blir att förhindra brandspridning och det 
lyckas vi med. 
 
Vid ankomst är det fullt utvecklad brand i övre planet i souterrängvillan. 
Kanske att man kunde ha öppnat entrédörr och garageport i nedre delen och ev trycksatt med 
PPV-fläkt varvid bottenplanet kanske hade blivit rökfritt och att vi kunde burit ut en del saker. 
Om det fanns några saker av värde vet vi dock ej. 
 
När 2340 och 2370 anländer vid 23-tiden är vi gott om folk på platsen. Totalt 16 personer + 2 
poliser + 2 st amb. 
I detta läget kunde 2 personer kört till Nybrostationen och hämtat kaffe samt till Statoil och 
hämtat bröd/smör/frukt. Öppet till kl.00 
Detta hade varit uppskattat av alla. 
Dom kunde också tagit ner 2070 istället för 2370 för att kunna köra hem smutsigt material på 
ett bättre sätt. 2070 VW-pickup med öppet flak. 2370 är en VW-buss. 
 
Branden har ett mycket snabbt förlopp och det har troligtvis brunnit ett bra tag innan ägaren 
har upptäckt det. Ovanplanet är helt byggt i trä och när väl fönsterrutorna går sönder så ökar 
intensiteten på branden kraftigt och villan är i detta läget förlorad. 
Brandplatsen ligger 17,5 km från brandstationen och körtiden uppgår till 16 minuter för 2010. 
1510 anländer ett par minuter tidigare. 
Omfattningen av branden visar på vikten av egenskyddet. Brandvarnare, släckutrustning, 
kunskap krävs än mer när avståndet till hjälpen ökar. Statistik och tester visar att ett modernt 
hem blir övertänt på bara några minuter. Om inte tidig upptäckt och släckförsök görs så blir 
tyvärr resultatet alltid/oftast en totalskada. 
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Återföring- Rapport sänd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap RCB 
Räddningstjänsten Emmaboda, Torsås och Öland samt Kalmar Brandkår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Räddningstjänsten Nybro 




