
  
 

 

Postadress Box 111, 386 22, Färjestaden  Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden 
Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 Webb www.raddningstjanstenoland.se 

Räddningstjänsten 
Öland 

 

Olycksundersökningsprotokoll 
Nivå 2 
 
Dnr: 2014-016-01 SOS larmnr: 4247874 
 
Olyckstyp: Brand i byggnad, villa 
Adress:  Borgholms kommun 
Datum för olyckan: 2014-01-27 
 
Rapportförfattare: Rutger Thuresson, RCB vid händelsen 
Rapporten granskad av: Bengt Andersson, räddningschef 
 
Rapportdatum: 2014-02-03 
 
 
 

 
Bild 1. Det aktuella huset. 
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Underlag för rapporten 
Insatsrapporten 
Egna upplevelser vid händelsen samt efterarbetet med restvärde 
 
Händelseförlopp  
Någon gång mellan 06.00 och 06.30 utbryter en brand i köket. Kvinnan som bor där klarar 
inte av att agera (släcka eller utrymma) själv, så hon trycker på trygghetslarmet. När 
hemtjänstpatrullen kommer till platsen är huset rökfyllt och kvinnan ligger på soffan i köket. 
Hemtjänstpersonalen lyckas få ut kvinnan ur huset och larmar SOS. Kvinnan transporteras till 
sjukhus av ambulans. 
 
Vid räddningstjänstens framkomst är huset rökigt, men det brinner endast i några glödbäddar i 
golvet. Dessa släcks med vatten, samt bryts upp och tas ut. Därefter ventileras röken ut. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Branden började i anslutning till en vedspis i köket, se bild 2 nedan. 
 

 
Bild 2. Vedspisen i köket. 
 
I köket hittades en del stora vedträn, som ses på bilden. Det hittades dock inte mindre stickor 
som vanligtvis används för att tända en brasa med. Dock stod det på golvet en bensindunk, se 
bild 3. 
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Bild 3. Bensindunken, som vid räddningstjänstens framkomst stod på golvet framför 
vedspisen. 
 
En möjlig orsak till branden kan vara att kvinnan använt bensin för att tända vedträna och 
spillt ut lite på golvet, varpå branden startade. Denna teori styrks av att det inte var något på 
golvet som brunnit, utan branden har varit i själva golvet. 
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Bakomliggande orsaker till olyckan  
Kvinnan, en äldre dam , har haft svårt att sköta sitt hushåll. I huset var det ganska 
stor oordning. Det fanns även spår av mindre bränder på fler platser i huset, vilket indikerar 
att detta inte var första gången något hänt, se bild 4 och 5. 
 

 
Bild 4. Bränd tidning på bordet i köket. 
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Bild 5. Bränd kalender på skrivbord i sovrummet. 
 
När den aktuella branden uppstod klarade inte kvinnan av att agera själv. Vid hemtjänstens 
framkomst låg hon på soffan i köket, oförmögen att kunna släcka eller ta sig ut själv. Hade 
hon inte lyckats trycka på trygghetslarmet hade hon förmodligen legat kvar i röken en längre 
stund och därmed ådragit sig allvarliga skador eller, i värsta fall, omkommit. 
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Kvinnan har en nedsatt förmåga att själv agera vid en brand, samt ett beteende som medför en 
ökad risk för brands uppkomst. Detta indikeras både av teorin om brandens uppkomst, samt 
spåren efter tidigare incidenter. 
 
Räddningsinsatsen  
Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som finns att 
hantera i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på svårigheter: 
  
•  Kort/ingen förberedelsetid. 
•  Behovet av mycket snabb insats = stressmoment. 
•  Okänd skadeplats/skadeobjekt.  
•  Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra. 

 
Bl.a. dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig kommer att 
genomföras. Men genom att öppet lära från erfarenheter, och dokumentera dessa, säkerställer 
räddningstjänsten möjligheterna till ständiga förbättringar. 
 
Räddningsinsatsen gjordes främst av hemtjänstpersonalen som fick ut kvinnan ur huset. När 
räddningstjänsten kom fram återstod egentligen bara eftersläckning och ventilering. 
 
Förslag till åtgärder  
Kvinnan tillhör en riskgrupp i samhället. Denna riskgrupp består av personer med nedsatt 
förmåga att agera vid en brand, samt ett beteende som medför en ökad risk för brands 
uppkomst. Personer i den här riskgruppen behöver få ett individanpassat, förstärkt brandskydd 
för att ge dem ett skäligt skydd mot brand i sin egen bostad. 
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
RCB Öland 
Styrkeledare Öland 




