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Bild 1. Är tagen under OBBO. 
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Underlag för rapporten 
Egna erfarenheter från skadeplatsen där Göran Andersson tjänstgjorde som Rcb/ Räddningsledare 
under insatsen. 
 
Händelseförlopp  
Larm inkommer klockan 03.08 till Räddningstjänsten Borgholm samt RCB , där hemtjänstpersonal 
som kör förbi byggnaden och ser att det brinner kraftigt i ena delen av den vinkelbyggda villan. 
Efter ytterligare en kort stund kommer får Sos samtal från husägarna som är på väg att lämna 
byggnaden. När rökdykare närmar sig ytterdörren möter de paret som bor i huset. De har troligtvis gått 
ut och in i byggnaden och hämtat saker. Paret tas om hand av ambulanspersonal och får komma in till 
en svägerska som bor granne med den drabbade fastigheten. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Enligt husägaren  brinner det kraftigt på norra sidan av byggnaden  när han öppnar ytterdörren. 
Det han inte lägger märke till är att hela vinkelbyggnaden är i stort övertänd  
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Alternativ 1:Enligt fastighetsägaren har han två dagar innan branden , satt igång ett el-element som 
satt på den östra väggen i ett sovrum i den nerbrunna fastigheten. Elementet gick i gång när 
temperaturen var under fem grader.  
Alternativ 2: Hanteringen av askan från en öppen spis och kamin som fanns i den nerbrunna 
fastigheten .  
Alternativ 3: På södra sidan av den nerbrunna fastigheten hittas en dörr som troligen har varit upplåst 
men stängd under branden. (Nyckeln sitter i på insidan av dörren och låskolven är infälld.) När 
undertecknad vidtalar ägaren om detta sa han bara att den dörren är alltid låst vilket troligtvis inte varit 
fallet här. 
 
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 är av stor vikt att grundinriktning för insatsen tydliggörs för personalen, i detta fall ingen livräddning 
utan begränsa och skydda den del av fastigheten som stod kvar. När RCB/GA kom till platsen 
begärdes att en PPV-fläkt skulle trycksätta den hotade fastigheten för att få en så rökfri miljö som 
möjligt. RVR begärdes vid ca: 04.00 genom Kalle Dahlen Restvärdesledare. Ocab var på plats vid ca: 
06.00 
 
Förslag till åtgärder  
Oavsett typ av olycka, samla personalen och lämna tydlig TGI, dela ut uppgift och efter att det gjorts: 
nu kör vi. 
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
Räddningstjänsten Öland 
Räddningstjänstsamverkan Södra Kalmar län 
MSB  
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Fotobilaga 
 
Bild 2. Ytterdörren mot norra sidan. Här begränsades också branden från den ena vinkelbyggnaden. 
På insidan om dörren uppe på ett skåp låg brandvarnaren som väckte de boende i huset. 

 




