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Byggnaden strax efter vår ankomst. 

 



Räddningstjänsten Öland Olycksundersökning 
 Nivå 2 
 

Sida 2 av 5 

Underlag för rapporten 
Egna iakttagelser under insatsen. Samtal med övrig personal som medverkade vid insatsen, ägare till 
fastigheten samt insatsrapporten. 
 
 
Händelseförlopp  
Larm inkom till räddningstjänsten kl. 12.18 som brand i byggnad-flerfamiljshus-lägenhet. 

, tillika hälftendelägare i fastigheten, är med sin sambo på besök hos sin syster,  
.  äger andra hälften och är skriven på adressen. 

 bor på nedervåningen och  med sambo bor på övervåningen. 
 
 

 har tidigare observerat att det ryker ur skorstenen som är i anslutning till köket och tror att  
eldar skräp i den järnkamin som finns i köket.  och sambon befinner sig utomhus när sambon 
ska gå in och hämta cigaretter. När hon går in i trapphallen som leder till plan 2 möts hon av rök. 

 tar sig in i köket via ingång i väst för att leta efter  som han tror är kvar i huset. Han ser att 
det brinner med öppna lågor i taket samt mellan diskbänken och järnkaminen.  larmar SOS men 
tappar sen sin mobiltelefon i rummet. Han får retirera ut pga av värme och rök men beger sig sen in 
igen efter att ha blött en jacka med vatten och lagt över sitt huvud. Granne anländer och de slår 
sönder rutorna till rummet på nedervåningen där de tror att  befinner sig för att försöka lokalisera 
henne. 
 
 
Initialt larmades Löttorp som ryckte ut med släckbil (8210) samt RCB (8080). Tankbil (8340) samt 
skärsläckare (8360) larmades omgående från Borgholm för att hjälpa till med vattenförsörjning samt 
begränsning av branden. Tankbil från Löttorp (8240) anslöt efter en timme. 
 
 
En kraftig rökpelare syntes på långt håll och när första styrkan anlände var huset kraftigt 
brandbelastat. Första styrkan (8210) var på plats ca 14 minuter efter utlarmning 
 
 
Styrkeledare på 8210 gav order om att påbörja kyla den plats där det antogs att  kunde befinna sig 
i huset. Pga. brandens utbredning påbörjades ingen rökdykning utan enbart utvändig släckning 
utfördes. 
 
 
Undertecknad tog över som räddningsledare vid framkomst 12.51. Styrkeledare LTP utsågs som 
skadeplatschef. Målet med insatsen blev att skydda intilliggande byggnader mot brand och 
rökgasspridning samt hålla ner branden där det misstänktes att  befann sig. Avstånd till hus i öst 
var ca 10 meter och till ladugård i norr ca 20 meter.  
8210 bevakade ladugården samt den brandutsatta fastigheten och 8360 bevakade huset i öst. 8340 
tog hand om vattenförsörjningen.  
Ca kl. 13.00 blev det klart att ingen befann sig i huset.  kom då tillbaka efter den cykeltur hon varit 
på. 
Målet med insatsen ändrades då till att enbart skydda intilliggande fastigheter. 
 
 
Tankbil (8340) samt skärsläckare (8360) återvände till Borgholm ca kl. 15.30. Undertecknad lämnar ca 
kl. 14.45 och släckbil (8210) lämnar platsen ca kl. 16.40. Tankbil (8240) stannar kvar med 2 man för 
efterbevakning. Efter avlösning på 8240 avslutas efterbevakning kl. 9.00 dagen efter (9/8). 
 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Brand som har startat i köket på nedervåningen och sedan spridit sig till hela fastigheten. 
 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Vid detta protokolls skrivande är inte polisens tekniska utredning gjord men efter samtal med , 

 samt observationer på brandplatsen 2015-08-10 är en trolig orsak torrkokning.  säger sig ha 
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kokat disktrasor på den bänkspis som finns i köket. Hon är på fråga osäker om hon stängt av spisen 
när hon beger sig hemifrån. När undertecknad besöker platsen dagen efter och tittar på resterna av 
spisen konstateras att axlarna till vreden står i olika positioner. Detta kan tala för att någon av plattorna 
var på när branden började. Spisens placering i köket stämmer även med  observationer av 
brandens placering när han kommer in i köket i initialskedet för att leta efter . 
 
 
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. 
 
Ett bra arbete gjordes för att förhindra brand och rökgasspridning till intilliggande fastigheter.  
 
Vattenförsörjningen var initialt ett hot. Innan tankbil 8340 anlände från Borgholm var vattenresurserna 
ansträngda. Även personalläget var i början litet då ingen utöver jourstyrkan kom från Löttorp. 
 
Förslag till åtgärder  
Arbete med att kartlägga branddammar samt att lägga in dessa tillsammans med brandpostnätet i 
GPS pågår.  
Då semestersäsongen tenderar att alltmer dras längre in i augusti kanske en förlängning, alternativt en 
förskjutning, av Bödastyrkans placering i tid ska utvärderas. 
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
 

RCB Öland 

Styrkeledare Öland 
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Sida mot norr 

 
Översikt kök 
 
 
 

Bänkspis 
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Bänkspisen 

 
Reglage på bänkspis 

Vreden är i olika positioner vilket 
troligen innebär att ngn platta 
varit på. 

Plattan till vänster är mindre 
’skitig’vilket kan innebära att 
den varit varm innan brandens 
uppkomst. 




