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Eget larmnr: 2015-00375 SOS larmnr:: 5179946  
  
Olyckstyp: Brand i byggnad restaurang Kronan 
Adress: Pensionatsvägen 2  Köpingsvik 
Datum för olyckan: 2015-12-24 
 

 
Bild 1. 
Östra sidan av restaurang Kronan där branden var som intensivast i konstruktionen 

Bilden är tagen måndagen den 28/12---2015  
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Underlag för rapporten 
Egna upplevelser under insatsen. Samtal med övrig personal som medverkade vid insatsen. 
 
Händelseförlopp  
Byggnadens aria  är 4388 kvm . i stort sett o-sektionerad . 

Larmet inkom till räddningstjänsten kl. 01.58. som ” Brand i byggnad publik lokal övertänt”. 
Primärlarmet gick till Borgholm och RCB Öland. Enligt inringaren ( Grannen ). Är 
byggnaden övertänd då han ser att det slår ut lågor på östra sidan av byggnaden och det väller ut rök 
från ventilationstrummor på taket .Tankbil 8240 begärs som förstärkning av RCB. Från 
Runstensstationen begärs en rökdykargrupp som täckning under tiden som Borgholm är på 
skadeplatsen. 
En rökdykargrupp påbörjar utvändig släckning och arbetar sig efter hand in i byggnaden för att 
kontrollera att ingen person finns kvar .Vid angreppsvägen (östra sidan) står en dörr öppnad som efter 
en stund faller till marken då gångjärnen brinner av , ytterligare tre dörrar på västra sidan är uppbrutna 
men stängda , en dörr på östra sidan bryts upp av räddningstjänsten och ytterligare en dörr med 
magnetlås var upplåst men stängd. Innanför den sistnämnda dörren hittas en 5 liters bensindunk samt 
det luktar starkt med bensin , utanför dörren hittas en gaständare .Troligen har det varit en snabb 
övertändning i brandfarlig vara . 
Branden har gått in i byggnadskonstruktionerna  i ett kontor och ett lager vid köksdelen på östra sidan. 
När rökdykarna går in i lokalerna rapportera de att det är mycket rök , men röken är sval , fuktig och 
tung ..Man hittar även flera brandhärdar i lokalen som släcks ner. På rökdykarnas begäran påbörjas 
ventilering av fastigheten. Mycket kraftiga  brand och rökskador inne i hela fastigheten. 
 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Enligt polisteknikerna så är branden anlagd på flera ställen i byggnaden . 
Polisens hund hittar flera ställen där brandfarlig vätska har hällts ut och antänts 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Anlagd brand på flera ställen i byggnaden 
 
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. 
 
Det gick inte att få tag på Runstensstyrkan  på väg ut vilket kan bero på att de låg på fel radiokanal ? 
 
Två krypvindar över brandrummen undersöktes med värmekamera ( kraftigt med rök och hög 
temperatur ) Skärsläckaren var framdragen men användes aldrig. 
 
Initialbranden har varit koncentrerad till östra delen där också första angreppet skedde och branden 
slogs ner relativt snabbt , därefter släcktes bränder i byggnadskonstruktionen 
 
 
Förslag till åtgärder  
 
Öva handhavandet av kommunikationsutrustningen. Problemen som uppstod med kommunikationen 
berodde troligtvis till stor del på handhavandefel som att radioapparaterna var inställda på fel kanaler. 
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Återföring  
Rapport tillsänd: 

Egen organisation 

Räddningssamverkan Södra Kalmar län 

MSB  
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Fotobilaga 
 

 
Bild 2.  
Dörren på östra sidan stod öppen vid räddningstjänstens ankomst. 
Den  brann efter en stund  av vid gångjärnen till dörrposten vilket kan 
 påvisas  att branden varit intensiv där innanför.. 
Bilden är tagen måndagen den 28/12--2015 
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Bild 3. 
Restaurangdelen där branden inte fått fäste i trädgårdsstolarna . 
Här har även skumplastdynor antänts vilket har bidragit till hög temperatur 
på brandgaserna initialt i brandskedet.. 
Bilden är tagen måndagen den 28/12--2015  
  




