
 

 
 

 

Inledande uppgifter 

Uppdragsgivare: Produktionschef Patrick D’Imporzano. 

Mottagare: Benny Gustavsson och Mikael Svantesson (olycksundersökare). 

Syfte: Att göra en objektiv undersökning av händelsen där rutiner samt teknik och metod 

utvärderas för att kunna möta liknande händelser i framtiden på ett effektivt och säkert sätt.  

Objektet: Radhus om 6 lägenheter med osektionerad vind. 

Platsbeskrivning: Färgelanda Kommun, .  

 

 

 

 



 
 

Fastigheten/objektet: 

Radhuset/Fastigheten ägs av Valbohem. Radhuset består av 6 lägenheter varav 3 st. är 3 

rums lägenheter med kök och de återstående lägenheterna är 2 rums lägenheter med kök. 

Vid ena gaveln finns en undercentral med elektronisk fördelning till lägenheterna, soprum, 

cykel o barnvagnsrum samt lägenhetsförråd. Fastighetens yttermått: 45meter långt och ca 

10 meter brett. Utrymmet för förvaring vid ena gaveln mäter 5 meter lång och ca 15 meter 

brett. Förvaringsdelen är byggt med en viss förskjutning på radhusets gavel (se skiss). 

Utrymmet ovanför lägenheterna är och betecknas som en osektionerad vind (vinden är helt 

öppen utan brand- och rökavskiljande väggar som begränsar branden och rökens utveckling).                         

Takets ytbeklädnad bestod av plåt med underliggande takstolar av trä. Väggarnas ytmaterial 

bestod av stenskivor av obrännbart material, däremellan fanns stålreglar med 

isoleringsmaterial av mineralull monterat. De lägenhetsavskiljande väggarna bestod av 

dubbla gipsskivor monterade på stålreglar i ett centrummått om 60 cm. Lägenheterna är 

byggda enligt den tidens byggregler vilket innebar att lägenheterna ska var brandavskilda i 

60 minuter ifrån varandra. Brand och rökspridning via vinden uppnår också en tid för 

avskiljning på 60 min (30 min från den brandutsatta lägenheten och 30 min till angränsande 

lägenhet). 

 



 
 

Händelseförlopp:  

På morgonen den 10 oktober 2015 vaknade grannar till startlägenheten utav kraftiga 

smällar. Grannarna upptäckte strax därefter brand från startlägenheten på  

 Larmet från upptäckten inkom till SOS kl. 06:27 vilket naturligtvis medförde att 

Färgelandas räddningsstyrka larmades strax därefter. Inre befäl med arbetsplats i 

ledningscentralen har varit uppkopplad på medlyssning under samtalet mellan inringaren 

och SOS. Inre befäl förstår digniteten på larmet och förstärker insatsen med Högsäter 

räddningsstyrka samt yttre befäl. Färgelanda ser röken från riksväg 172 vilket är ca 500 

meter från brandplatsen. Väl framme vid radhuset möts styrkeledaren av ca 15-20 personer 

som redan har evakuerat från sina respektive lägenheter. Styrkeledaren möts även av en 

fullt utvecklad brand där lågor och rök syns från fönster och dörrar samt från taket. 

Kommunikation genom en vindruterapport via en rapstalgrupp i Rakelnätet till övriga 

ankommande enheter + inre befäl missas. En vindruterapport är av stor betydelse till övriga 

enheter och funktioner för att kunna förbereda insatsen samt sig själva för förväntade 

arbetsförhållanden och arbetsuppgifter. 

 En orientering av skadeområdet påbörjades av styrkeledaren. Brandmän i styrkan startade 

upp en genomsökning/evakuering av intilliggande lägenheter. Pumpföraren i styrkan byggde 

upp säkert vatten till kommande släckningsarbete. Bedömningen som styrkeledaren gjorde 

mynnade ut i beslut om livräddning med motivering att lägenhetsinnehavaren till 

startlägenheten saknades. För att kunna utföra genomsökning av den brandutsatta 

lägenheten krävdes först en släckinsats av densamma, vilket också blev nästa förestående 

arbetsuppgift. Brandsläckningen försvårades av en kraftig rök och värmespridning till den 

osektionerade vinden. Vid tidpunkten fanns två räddningsproblem det ena var fortsatt 

livräddning och det andra var brandspridning till takdel samt vidare till andra lägenheter. 

Räddningsstyrkan från Högsäter har anlänt och får arbetsuppgift brandsläckning från 

baksidan av huset. Arbetsuppgift med begränsning av brandspridning på vind genomfördes 

från ena sidan med 3 st. dimspikar. Dimspikarna angjordes under svåra arbetsförhållanden 

på taket där risk med genomtramp för personalen var stor. Vid användande av dimspikar 

krävs en utsedd strålförare som ansvarar för effektiviteten och utvecklingen vid insatt 

metod. En annan inte minst viktig anledning till bemanning av personal vid dimspikarna är 

begränsningen av vatten. Får dimspikarna arbeta okontrollerat är risken mycket stor för 

vattenskador i byggnaden.   

En brytpunkt upprättades för ankommande styrkor (4310, 4340 och 4670) på  ca 

500 meter från skadeplatsen. 

 



 
 

 Yttre befäl tar över räddningsledarskapet med informationen att 

1. Alla lägenheter genomsökta och ingen är kvar eller skadad. 

2. Lägenhetsinnehavaren till startlägenheten är ej funnen. 

3. Färgelanda + Högsäter arbetar med insatsen.  

4. Taktik-Metod: Släckning av startlägenheten (Färgelanda styrkan). 

5. Taktik-Metod: Släckning av tak genom dimspik samt vattenbegjutning genom 

gavelluckor (Högsäter styrkan). 

6. Framtid Taktik Metod: Avlägsna plåttak med hjälp av extern grävmaskin och förare + 

(Brålanda styrkan). 

Skadeplatsen organiserades och sektionerades av yttre befäl tillsammans med styrkeledarna 

på respektive styrka. 

1. Sektor framsida Färgelanda. 

2. Sektor baksida Högsäter. 

3. Sektor tak Brålanda. 

 

Spridningsrisken till intilliggande byggnader var obefintlig vilket gjorde att 4670 Åsensbruk 

lämnar brytpunkten och återvänder hem. 

Pararellt med arbetet på skadeplatsen arbetar Räddningschef i beredskap (tillika tjänsteman 

i beredskap) och inre befäl med att förbereda Färgelanda kommun om händelsen. 

Färgelanda kommuns socialchef, kommunchef och POSOM (psykiskt och socialt 

omhändertagande) aktiveras.  

Färgelanda kommuns säkerhetssamordnare läser på Internet att personen är funnen av 

polisen och vill naturligtvis få det bekräftat. RCB söker information hos polisen. RCB får 

bekräftat av polisens ledningscentral att personen är välbehållen och omhändertagen. Efter 

bekräftad information ringde RCB alla inblandade i Kommunens organisation samt alla 

inblandade befäl i räddningstjänstens organisation. Alla inblandade upplevde informationen 

positiv att få.   

 

 

 

 



 
 

 

Lärande av händelsen: 

1. Arbeta vidare med att förstå vikten av att ta sig tid för kommunikation 

(Vindruterapport och lägesrapporter) bakåt i organisationen. 

2. Utöka möjligheten för förbundets operativa enheter att kunna välja taktik- och 

metodval. Vid den här typen av byggnad behövs ytterligare verktyg för 

brandsläckning. Alternativa verktyg för framtiden kan vara skärsläckare.  

3. Samverkan med polis i efterarbetet med försvunna personer. 

4. Hur jobbar vi med interna och externa frågor när det är personer saknade? 

5. Vilket ansvar har polisen att lämna viktig information till samverkande myndigheter? 

 

 

 

 



 
 

Ritning över radhuslänga som visar 5 lägenheter + biutrymme. 

Startlägenhet 



 
 

Öppen takkonstruktion 

 

 

Öppen osektionerad vind 
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