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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av 

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp 

och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande 

arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänst-

förbund ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 

 
Brand i garagebyggnad med värmepåverkade gasflaskor, foto SÄRF. 
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Sammanfattning 

Den 2 april 2016 larmades SÄRF till en brand i en garagelänga på Marklandsgatan i Borås där det 
under insatsarbetet fanns värmepåverkade gasflaskor kvar inne i byggnaden (300 m riskområde). 
Det var många och svåra avvägningar som gjordes av räddningsledningen bl.a. 

– Att det hade fått stora samhällsstörande konsekvenser att utrymma/spärra av ett riskområde på 

300 m under 24 timmar mitt i ett flerbostadsområde med en livligt trafikerad genomfartsled. 

– Att det fanns en maskinpark och personbilar för stora ekonomiska värden som gick att rädda 

genom en aktiv insats.  

Räddningsledningens beslutsunderlag ute på insats är ofta bristfälligt men man befinner sig i en 

situation där det måste tas beslut med den information man för stunden har tillgängligt. Därför 

går det att ha förståelse för alla beslut som togs under den här insatsen och hur räddningstjänsten 

genomförde insatsarbetet.  

Efter avslutad insats när alla fakta vägts samman och vi har ”facit i hand” är det bara att 

konstatera att räddningspersonal vistades oskyddade inom riskområdet för värmepåverkade 

gasflaskor och utryckningsfordonen placerades för nära den brandutsatta byggnaden. Vad vi kan 

ta med oss till kommande liknande insatser är bl.a. 

– Vid släckinsatser i verkstäder, garage m.m. där det med stor sannolikhet kan finnas gasflaskor så 
ska räddningstjänstens fordonståg ställas på halvhalt och inte köras rakt in i riskområdet.  

– För att ta beslut om en aktiv insats där det finns gasflaskor kvar inne i byggnaden måste 

räddningsledningen ha helt tillförlitliga uppgifter om var det brinner och veta exakt var 

gasflaskorna är placerade i förhållande till branden. 

Räddningsledaren har det övergripande ansvaret på en insats men all räddningstjänstpersonal har 

ett ansvar att upptäcka, bedöma och påpeka risker. Därför bör vi under hösten 2016 utbilda 

samtlig utryckningspersonal inom SÄRF i riskerna med värmepåverkade gasflaskor och även ta 

fram handlingsmönster så att vi arbetar under säkrare former än i dag.  
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1. Inledning 

1.1 Inledande beskrivning 

Den 2 april 2016 var SÄRF ute på en brand i en garagelänga på Marklandsgatan i Borås där det 
under insatsen fanns värmepåverkade gasflaskor kvar inne i byggnaden. En av brandmännen som 
har mycket god förförståelse i ämnet värmepåverkade gasflaskor beskriver insatsen som en av de 
svåraste insatser han varit ute på. 

Det hans tankar kretsade runtomkring efter avslutad räddningsinsats var om det hade tagits rätt 
beslut ute på brandplats gällande egen personals säkerhet och göra stora avspärrningar kontra att 
försöka rädda ekonomiskt värde? 

Bakgrunden till att det genomfördes en fördjupad olycksundersökning från insatsen är att SÄRF, 
både operativt och förebyggande, befinner sig i uppstarten av ett arbete gällande säkrare 
hantering av värmepåverkade gasflaskor. Undertecknad olycksutredaren genomför den 
fördjupade olycksundersökningen på uppdrag av områdeschefen för Skydd och Samhälle. 

1.2  Syfte med utredningen 

Undersökning av olyckor är en viktig del av verksamhetsuppföljningen och syftar till att: 

- uppfylla gällande lagkrav 

- klargöra orsakerna till händelsen samt eventuellt föreslå olycksförebyggande åtgärder 

- klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande 
åtgärder. 

1.3  Utredningens omfattning 

Utredaren har gjort en fördjupad insatsuppföljning med underlag inhämtat från Borås 
heltidsstyrkas larmgenomgång.  

Utredningen har avgränsats och avser att främst granska taktik, ledning, beslut, och 
räddningspersonalens riskmedvetenhet vid insatsarbete med brandutsatta gasflaskor.  

- Rapportens tidsangivelser är hämtade från räddningstjänstens insatsrapport.  

- Utredaren har i sitt arbete inte använt sig av någon specifik utredningsmetod.  

1.4  Erfarenhetsåterföring/delgivning 

Olycksutredaren redovisar insatsuppföljningen för samtliga arbetslag vid Borås heltidsstyrka samt 
på maj månads räddningstjänstplaneringsmöte och RCB/IL – möte.  

Delgivning  

- Rapporten läggs ut på Serfnet 

- MSB 

 

Utredare 

Christer Larsson 

Granskad och godkänd 

Andreas Leandersson 
Områdeschef Skydd och Samhälle 
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2. Resultat av undersökningen 

2.1 Händelseförlopp innan räddningstjänstens ankomst 

Flera inringare till SOS som larmade om brand i en garagelänga. 

17:20 Utlarmning, Borås heltid - Stort larm - Brand i byggnad.   

17:22 SOS ärendelogg: inringare som lämnade uppgifter om att det kunde finnas gasflaskor och 
bensin i den brandutsatta garagedelen.  

2.2 Räddningsinsatsens genomförande 

Underlaget är hämtat från insatsrapportens ruta 10 som är en fritextruta där stabschefen och 
räddningsledaren i text återger insatsens genomförande. Olycksutredaren har avidentifierat de 
namn som nämns i textrutan och skrivit ut yrkesrelaterade förkortningar. 

Stabschefens text med tidsangivelser: händelseförlopp efter framkomst 
17:26 1280 framme: kraftig rökutveckling från garagelänga  
17:34 En gammal vaktmästare tror att det kan finnas acetylen i lokalen, som är ett förråd.  
17:35 Beslut tas om att sätta lokalen i övertryck, och att polisen får i uppgift att göra en 
avspärrning på 300m, RIB- Dalsjöfors larmas för täckning i Borås  
17:39 området avspärrat, kollar med IR- kamera  
17:53 Inriktning: passiv insats. 4 flaskor finns i lokalen, 1acetylen, 1oxygen (1 gasol som nu är 
urplockad ur lokalen) 1 inertas  
18:10 Det har varit förhöjd temp runt flaskan, över 65 grader  
18:24 Beslut: aktiv insats, går fram och kyler plockar därefter ut flaskorna och släcker sedan 
branden  
18:36 1280 vill ha kontakt med en restvärdesledare, SOS förmedlar  
18:39 alla flaskor ute  
18:44 Insatsledare kontaktar restvärdesledare  
18:45 Avspärrning på 300m hävs, endast runt brandbilarna och brandplatsen kvar  
18:46 Prognos ungefär till 19,45  
19:08 Bevakningen kommer att utföras av Securitas, Borås brandsanering fixar så lokalen blir tät 

Arbetsmiljörisker 
Avspärrning och kontroll av brandpåverkade tryckkärl, Sen kylning och flyttning av kärlen ur 
byggnaden. Kärlen bedömdes sen som ofarliga. 

2.2.1 Skadeplatsorganisation 
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3. Byggnadsbeskrivning och brandförlopp 

3.1 Byggnadsbeskrivning 

Garagelänga för personbilar, 20- talet garageplatser, som i ena ändan har en högdel med fyra 
garageportar. Högdelen av garagebyggnaden används som förråd/garage för AB Bostäders 
maskinpark för utvändig skötsel av grönytor inom bostadsområdet. I den brandutsatta högdelen 
av garaget stod det bl.a. ett transportfordon, traktor, hjullastare och gräsklippare m.m. 

- Byggnaden är utvändigt beklädd med aluminiumplåt, högdelen har träreglar i väggarna 
och är isolerad med Gullfiber. 

 

3.2 Brandförlopp och brandspridning 

Enligt de uppgifter som framkom under larmgenomgången så var den troliga startplatsen för 
branden på baksidan av garagets högdel i en moped och trävirke/lastpallar som var placerade i 
direkt anslutning till den plåtbeklädda fasaden. Vid räddningstjänstens framkomst var det brand 
inne i vägg/takkonstruktion och det var också utvecklad brand inne i byggnaden i bl.a. 
transportfordonet, se foton nedan. 
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3.3 Brandorsak 

Det fanns inga naturliga bakomliggande orsaker till brandstarten så både räddningstjänst och 
polis som var på plats gjorde bedömningen att branden med stor sannolikhet var anlagd. 
Olycksutredaren har inte genomfört någon brandplatsundersökning och får sätta tillit till vad som 
sades på larmgenomgången och polisens uppgifter. 

4. Erfarenheter från räddningsinsatsen 

4.1 Uppstart av insats 

Insatsledaren i bil 252-1280 såg vid framkomst att det var en utvecklad brand i högdelen av 
garagelängan och att det trängde ut svarta brandgaser. Insatsledaren möttes av en person som 
tidigare varit anställd av AB Bostäder och som hade kännedom om att högdelen av garaget 
användes till förvaring av maskiner för trädgårdsskötsel. Insatsledaren frågade den mötande 
personen om det förvarades gasflaskor inne i den brandutsatta garagedelen. Den mötande 
personen svarade att det under tiden som han varit anställd på AB Bostäder förvarades gasflaskor 
inne i garaget och att han trodde att det var likadant nuförtiden. 

Insatsledaren gick därefter och mötte upp den ankommande styrkan och meddelade att det med 
stor sannolikhet fanns gasflaskor inne i byggnaden. Därefter gjorde han en orientering 
runtomkring byggnaden. 

Styrkeledaren i släckbil 252-1020 beskriver att branden vid räddningstjänstens framkomst 
upplevdes vara av mindre omfattning. Första uppgiften för släckbilens personal blev att 
förbereda för skärsläckarinsats. Beslutet ändrades efter riskbedömning och det blev istället 
dörrforcering in i högdelen av garaget. Det var en inbrottsskyddad dörr med fals och 
räddningstjänsten fick bryta bort falsen för att ta sig in i byggnaden. När dörren öppnades vällde 
det ut svarta brandgaser från dörröppningen, se nollplan på bilden på första sidan. Rökdykarna 
gick inte in i byggnaden utan stannade i dörröppningen och scannade av temperaturen med IR-
kamera och använde strålrör för att hålla nere brandgaserna.  

I lågdelen av garagebyggnaden skapades det övertryck med hjälp av mekaniska fläktar för att 
förhindra brand- och rökspridning till den delen av byggnaden.   

Inledningsvis beslutades att ingen av personalen mer än nödvändigt skulle vistas framför eller 
bakom den brandutsatta delen av garaget med tanke på riskerna för ev. brandutsatta gasflaskor. 
Båda släckbilarna flyttades och det gjordes förberedelser och lades ut slang för att på avstånd 
kunna kyla och hålla nere branden. 

Insatsledaren första uppdrag till polisen var en begäran om en yttre avspärrning på 300 m, så gott 
det gick anpassat till området. 
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4.1.1 Fordonsplacering 

 
Fordonsplacering bilden är framtagen av styrkeledaren i släckbil 252-1020. 

4.1.2  Totalinformation 

Totalinformationen från SOS upplevdes som att den kom sent och personalen i släckbil 252-1020 
fick totalinformationen när de var i höjd med lasarettet. Insatsledaren i bil 252-1280 var i stort 
sett framme vid brandplatsen när totalinformationen lämnades. Enligt personalen i baksätet på 
släckbil 252-1020 lämnades information om att det fanns gasflaskor inne i den brandutsatta 
byggnaden. Den informationen uppfattades inte av insatsledaren i bil 252-1280. 

Analys och förbättringsförslag 
Inriktning och beslut ändrades vid flera tillfällen under uppstarten av insatsen allteftersom det 
tillkom nya förutsättningar/information. Inledningsvis gjordes en felaktig riskbedömning p.g.a. 
sent lämnad information om att det fanns gasflaskor inne i byggnaden och att branden tolkades 
vara av mindre omfattning.  

Utryckningsfordonen placerades för nära den brandutsatta byggnaden och räddningspersonalen 
vistades oskyddade inom riskområdet för brandutsatta gasflaskor.  

Till kommande släckinsatser i byggnader (verkstäder och garage m.m.) där det med stor 
sannolikhet kan finnas gasflaskor så bör räddningstjänstens fordonståg ställas på halvhalt och inte 
köras rakt in i riskområdet.  

Om det vid räddningstjänstens framkomst varit en mer synligt utvecklad brand hade det enligt 
räddningsledaren enbart satts ut en fläkt för att skapa övertryck i den del av garagelängan som det 
inte var brand i och sedan gjorts en avspärrning. 

4.2 Felaktiga uppgifter om gasflaskornas placering 

I det här skedet av insatsen anlände personal från AB Bostäder med nycklar. Den nyanlända 
personen lämnade uppgifter om att gasflaskorna borde stå till höger innanför ingångsdörren och i 
det området fanns det ingen brand eller förhöjd temperatur. Eftersom det inte längre var någon 
synlig brand så sänktes riskområdet för egen personal. Det togs beslut om att rökdykarna skulle 
gå in i byggnaden för att kontrollera/hämta ut gasflaskorna och övriga personalen i 252-1020 
började öppna garageportar. Personal i släckbil 252-1010 och höjdfordon 252-1130 påbörjade 
utvändig släckning/lämpning på baksidan av byggnaden och frilade även väggplåtar för att 
komma åt branden inne i väggkonstruktionen.  
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Uppgifterna visade sig efter kontroll av rökdykarna vara felaktig och det stod inga gasflaskor på 
den uppgivna platsen. Rökdykarna hörde när de var inne i byggnaden ett pysande ljud som de 
upplevde kunde vara från en läckande gasflaska, ljudet visade sig senare härröra från en läckande 
vattenledning. När rökdykarna inte hittade några flaskor där de enligt lämnade uppgifter borde stå 
så backade de bakåt. 

Analys och förbättringsförslag 
För att ta beslut om en aktiv insats måste räddningsledningen ha helt tillförlitliga uppgifter om 
var det brinner och veta exakt var gasflaskorna är placerade i förhållande till branden. 

Enligt 8 § i föreskriften om gasflaskor (AFS 2001:4) ska gasflaskor med tillhörande utrustning 
hanteras och förvaras på ett från säkerhetssynpunkt lämpligt sätt. En uppställningsplats för 
förvaring av gasflaskor när de inte används är vanligen placerad nära en ytterdörr så flaskorna kan 
sättas i säkerhet vid brand. En intressant uppgift för område Skydd och Samhälle att gå ut och 
informera om till berörda målgrupper. 

4.3 De värmepåverkade gasflaskorna lokaliseras 

Det framkom nya uppgifter om att gasflaskornas placering inne i garaget var direkt innanför 
väggkonstruktionen där branden startade, se bild under rubrik 4.1.1. En syrgasflaska och en 
acetylenflaska plus två ytterligare svetsgasflaskor med inert gas (Argon) stod i det område inne i 
byggnaden som under räddningstjänstens insats var utsatt för brand. 

Beslutet som togs i samråd mellan räddningspersonal på plats blev att rökdykarna skulle gå in och 
mäta upp temperaturen på flaskorna med hjälp av IR-kamera. Bedömningen grundades bl.a. på 
att stora delar av lokalen i golvnivå var helt opåverkad av brand. På vägen in hade rökdykarna 
också uppgift om att rensa väg för att ev. kunna skjuta flaskorna om temperaturen var för hög för 
att de skulle kunna tas ut. 

Temperaturen som uppmättes i området runtomkring gasflaskorna med IR-kamera var mellan 
50-60 grader C och på själva gasflaskorna ca 40 grader C. En halvmeter från där flaskorna stod 
hade det brunnit rejält. Rökdykarnas reaktion/bedömning blev att det fanns stor risk att flaskorna 
varit utsatta för höga temperaturer och de valde att retirera, se foton och beskrivande text om 
gasflaskorna nedan. 

Räddningsledningen tog beslut om att hela räddningsstyrkan skulle backa undan och 
förberedelser gjordes för ev. beskjutning av gasflaskorna. Det söktes information om 
brandutsatta gasflaskor av både inre stab och styrkan på skadeplats använde det beslutsstöd som 
fanns i insatsledarbil 252-1280 Ipad. Branden var i det här läget till stora delar avsläckt men det 
pyrde fortfarande uppe i taket och gasflaskorna kyldes från skyddat läge. 

Personalen som höll på med utvändig släckning på baksidan av byggnaden befann sig bara några 
meter från de värmepåverkade gasflaskorna och respekterade inte det tagna beslutet om att backa 
undan utan fortsatte med sitt släckningsarbete. 



    

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås          033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax) serf@serf.se www.serf.se 
 

 

Bilden till vänster: Acetylen och syrgasflaska: temperatur på flaskorna uppmättes till 40 grader C, slangar och 
kranar är lätt sotade. Det krävs; 300 grader C punktuppvärmning för att starta sönderfall i en acetylenflaska 
och utsätts hela acetylenflaskan för 65 grader C är det risk för hydraulisksprängning. 

Bilden i mitten: inert svetsgas, troligen Argon, har varit utsatt för så hög temperatur att plastbygeln och gummit 
över kranen har smält, smälttemperatur för de flesta plaster hamnar i spannet mellan 200-300 grader C. 

Bilden till höger: inert svetsgas, troligen Argon, där något plastföremål har smält och runnit ut över flaskan. 

I bilaga 1 finns det en bildserie på när det blir en kärlsprängning på en värmepåverkad Argonflaska (inert 
svetsgas). 

Analys och förbättringsförslag 
Det är ett stort ansvar för räddningsledaren på en skadeplats att ta beslut om riskområden med 
tanke på räddningspersonalens säkerhet. I det här skedet av insatsarbetet befann sig 
brandmännen som släckte utvändigt på baksidan av garagebyggnaden på bara några meters 
avstånd från värmepåverkade gasflaskor och barriärskyddet bestod av några mm aluminiumplåt.  
För att räknas som tillräckligt barriärskydd krävs: 25 mm stålplåt, armerad betong, 1,5-stensmur 
av tegel eller att hålla ett avstånd på över 300 m. 

När det tas beslut om att all räddningstjänstpersonal p.g.a. värmepåverkade gasflaskor ska backa 
undan är det viktigt att all personal också följer de tagna besluten. 

Vid lag 1s larmgenomgång lyftes också frågan om IR-kamerans tillförlitlighet när man mäter 
temperatur på en värmepåverkad gasflaska. Ex. lag 1 hade vid ett tillfälle använt kameran för att 
söka i terrängen när det var plus 3 grader utomhus och IR-kameran visade vid det tillfället minus 
12 grader. 

- Vilka konsekvenser kan det få om IR-kameran visar 15 grader C fel på en värmepåverkad 
gasflaska?    
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4.4 Beslut att inte beskjuta gasflaskorna 

Att beskjuta gasflaskor inom ett bostadsområde bedömdes som alltför riskfyllt med tanke på 
svårigheter att se gasflaskorna, kulfång och rikoschetter m.m. 

Bedömningen av räddningsledning som gjordes på plats var att acetylenflaskan inte varit utsatt 
för 300 graders C punktuppvärmning eller att hela flaskan varit utsatt för 65 grader C 
värmepåverkan (upplevdes som en svår bedömning att göra). Beslutet blev att gasflaskorna 
hämtades ut från byggnaden. 

Analys och förbättringsförslag 
Det hade inte varit fel att punktera/beskjuta acetylenflaskan efter att den tagits ut från 
garagebyggnaden för att eliminera alla risker. 

4.5  En man kort i styrkan 

Aktuell dag var Borås- styrkan en person under minimistyrka så det var en ensam 
styrkeledare/förare i släckbil 252-1010.  

Analys och förbättringsförslag 
Vid uppstart av en insats är det alltid många arbetsmoment som ska utföras under kort tid och 
om det saknas räddningspersonal i släckbil 252-1010 så saknar enheten slagkraft för att som i det 
här fallet snabbt påbörja utvändig släckning. Om det varit brand i ett flerbostadshus så hade 
enheten 252-1010 inte haft möjlighet att eller söka av och säkra ett trapphus. Alla som åker 
operativt inom Borås heltidsstyrkas område har insikten, grundat på larmfrekvens/larmtyper, att 
en man under minimistyrka kan innebära skillnaden på om det vid inledande insatsarbete går att 
genomföra livräddande åtgärder vid en brand eller inte. 

Slutsats: vid vakanser inom Borås heltids område ska det alltid köpas in personal så att vi 
uppfyller kravet på minimistyrka.  
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4.6 Lagets larmgenomgång 

Vid lagets larmgenomgång delades insatsen in i 4 olika steg och åskådliggjordes på White-Board 
tavla enligt tabell nedan. 

Händelseschema Beslut Bra Mindre bra 

Framkomst 

Branden bedömdes vara 
av liten omfattning.  

Osäkert om var/vad som 
brunnit. 

Avvakta ”vara lätta på benen” 

Skyddat läge 

Kontrollera sidobyggnad 

Planerad trycksättning av 
sidobyggnad 

Dörrforcering 

Riskmedvetenhet Totalinfon från SOS kom 
sent 

Fordonsplacering (för 
nära) 

Personal (för nära) 

Vad är godtagbart skydd? 

Steg 2 

Det framkom uppgifter 
om att gasflaskorna stod 
placerade till höger om 
ingångsdörren? 

Kallt där gasflaskorna 
enligt första uppgifterna 
stod! 

Typ: ingen brand synlig. 

Hämta/kontrollera 
gasflaskorna! 

 Släckningsarbetet av 
räddningspersonal på 
baksidan av byggnaden. 

Det visade sig senare att 
släckningsarbetet utfördes 
i direkt anslutning till 
värmepåverkade 
gasflaskor. 

Steg 3 

Nya uppgifter om att 
gasflaskorna stod längst in 
i lokalen i området där det 
brunnit. 

Lugnt brandförlopp, 
nästan ingen brand. 

Kyla/kontrollera/hämta ut 
gasflaskorna. 

 Tillförlitligheten i Ir- 
kamerans temperatur 
visning. 

Steg 4 

Gasflaskornas placering 
fastställs. 

Acetylen och 
syrgasflaskan hade 
förhöjd temperatur. 

Det hade varit utvecklad 
brand i gasflaskornas 
närområde. 

Avvakta 

Ska vi skjuta? 

Hämtade ut gasflaskorna, 
bedömning att flaskorna inte 
varit utsatta för 300 grader C. 

Backar undan 
räddningspersonal 

Tänker till! 
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4.7  Sammanställning av förslag till förbättringsåtgärder  

Analysgruppens rekommendationer av vilka kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan 
vara aktuella redovisas nedan i punktform tillsammans med ansvarig person/funktion och 

tidsplan. 

Räddningsplanering Ansvarig person/funktion 

Erfarenhet  Rekommendation Åtgärd/kommentar Ansvarig Tidsplan 

Bedömning av säkerhet 
för egen personal när 
det finns brandutsatta 
gasflaskor.  

All utryckningspersonal inom 
SÄRF bör utbildas i riskerna 
med brandutsatta gasflaskor. 
Vi bör även ta fram 
handlingsmönster så att vi 
väljer att jobba på ett säkrare 
sätt än vi gör idag. 

För att undvika skador på 
egen personal så bör vårt 
handlingsmönster vid 
insatser där det finns 
brandutsatta gasflaskor 
förändras. 

Sb, Mh, Ni, Od 
och 55. 

Hösten -16 

Aktuell dag var Borås- 
styrkan en person under 
minimistyrka så det var 
en ensam 
styrkeledare/förare i 
släckbil 252-1010. 

Vid vakanser inom Borås 
heltids område ska det alltid 
köpas in personal så att vi 
uppfyller kravet på 
minimistyrka.   

En man under 
minimistyrka kan innebära 
skillnaden på om det vid 
inledande insatsarbete går 
att genomföra livräddande 
åtgärder vid en brand eller 
inte. 

Räddningschefen Hösten -16 

Bedömningen av 
räddningsledning som 
gjordes på plats var att 
acetylenflaskan inte 
varit utsatt för 300 
graders C 
punktuppvärmning eller 
att hela flaskan varit 
utsatt för 65 grader C 
värmepåverkan. 

Det hade inte varit fel att 
punktera/beskjuta 
acetylenflaskan efter att den 
tagits ut från garagebyggnaden 
för att eliminera alla risker. 

Utbilda SÄRF:s skyttar. Ni och 31 Hösten -16 

Räddningspersonalen 
känner osäkerhet för Ir- 
kamerans tillförlitlighet 
när man mäter 
temperatur på en 
värmepåverkad 
gasflaska 

Utför prov med IR-kameran 
och mät förhöjd temperatur på 
gasflaskor och kontrollera om 
de erhållna värdena stämmer. 

Ex. laget hade vid ett 
tillfälle använt kameran för 
att söka i terrängen när det 
var plus 3 grader utomhus 
och IR-kameran visade vid 
det tillfället minus 12 
grader.  

Vilka konsekvenser kan 
det få om IR-kameran 
visar 15 grader fel på en 
värmepåverkad gasflaska?    

Iw, Ma plus 
någon av område 

Skydd & 
Samhälles 
ingenjörer. 

Hösten -16 

En uppställningsplats 
för förvaring av 
gasflaskor när de inte 
används ska vara 
placerad nära en 
ytterdörr så att 
flaskorna kan sättas i 
säkerhet vid brand. 

Informationskampanj riktad 
till företag och privatpersoner 
som använder och förvarar 
gasflaskor. 

Enligt 8 § i föreskriften om 
gasflaskor (AFS 2001:4) 
ska gasflaskor med 
tillhörande utrustning 
hanteras och förvaras på 
ett från säkerhetssynpunkt 
lämpligt sätt. 

Område Skydd 
& Samhälle 

Hösten -16 

Analysgruppen: Christer Larsson och Daniel Eggertsen.  
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Bilaga 1 

Argonflaska 20 liter, ca 200 bar. Eldats i ett bål av lastpallar, bildäck och diesel. Exploderar efter 
ca 3,5 minuter efter att vi tänt på.  

 
Verkar komma 2 stora splitter från flaskan först. Snön som yr på backen är där splittret studsat. 

 
Därefter kommer själva flaskkroppen. Även den studsar i backen först. Vi hittade den ca 100 
meter från brandplatsen. Foto och text Daniel Eggertsen SÄRF. 
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