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Sammanfattning 

Den 9 juni 2016, strax efter klockan fem på morgonen inkom ett flertal larm till 
SOS Alarm att det brann på Pontus Wiknersgatan i Göteborg.  
 
Vid framkomst såg räddningsledaren rök ur fönster och två personer som 
ropade på hjälp från en mindre balkong på våning sex.  
 
Rökdykarna tog en pulversläckare och inbrytningsverktyg med sig och 
påbörjade livräddning. Räddningsledaren (RL) lugnade personerna på 
balkongen som var i panik, genom att informera att de var på väg in i deras 
lägenhet. Personerna var nästan på väg att hoppa från balkongen, enligt RL. 
 
Rökdykarna bröt upp dörren utan några bekymmer. Det var svart tjock rök inne 
i lägenheten. De noterade att det brann på några ställen i hallen som de kunde 
släcka med handbrandsläckaren. Rökdykarna gjorde en riskbedömning att det 
inte var heta brandgaser. De fortsatte in i lägenheten utan vatten, trots att det 
var tät brandrök. Rökdykarna hörde skrik och visste inte hur många personer 
det var kvar i lägenheten. En rökdykare tog ett beslut att slå sönder fönster. 
Detta gjordes för att få bättre sikt.  
 
Glaset från de två krossade fönsterrutorna föll från sex våningar ner på gatan. En 
brandman blev träffad av glassplittret.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Strax efter klockan fem på morgonen den 9 juni får RSG larm om 
lägenhetsbrand på våning sex i en fastighet på Pontus Wiknersgatan i 
Johanneberg. Brand har uppstått i hallen och två personer finns troligtvis kvar i 
lägenheten. Under räddningsinsatsen skadas en brandman av nedfallande glas 
från en av fönsterrutorna i den branddrabbade lägenheten.    

1.2 Syfte 

Syftet är att inhämta erfarenheter från räddningsinsatsens genomförande och 
de rutiner som vi använder vid parallell invändig och utvändig insats. Detta 
underlag ska sedan användas till vidareutveckling av vår operativa verksamhet.  

1.3 Frågeställningar 

 Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid 
räddningsinsatsen. 
 

 Beskrivning av informationsdelning mellan LC och larmade enheter 
under framkörning samt mellan RE och HE från Gårda under etablering 
och uppstart av arbetet på skadeplats. 

  
 Kartläggning av olika moment och arbetssätt kopplade till 

genomförandet av rökdykning i lägenheten parallellt med samtidig 
utvändig livräddning med höjdenhet. 

1.4 Avgränsningar 

Utredningen begränsas till att beskriva händelseförloppet och räddnings-
insatsens genomförande strax innan, under och strax efter tillfället då fönster-
glaset träffar brandmannen på marken. Övriga delar av insatsen kommer ej att 
utredas. Inhämtning av information via intervjuer mm ska samordnas med 
Personalenhetens genomförande av arbetsmiljöutredning. 

1.5 Redovisning 

Utredningen skall resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna senast den 
30 juni 2016. Utredningen skall också skickas till MSB och registreras i 
sökverktyget Erfaros. 
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2 Metod 

2.1 Intervjuer 

Den 13 juni genomfördes individuella intervjuer med berört skiftlag på Gårda 
brandstation. Skiftlaget hade inte haft något nytt arbetspass innan intervjuerna 
genomfördes. Två personer i skiftlaget kunde ej närvara den 13 juni. De 
intervjuades vid ett senare datum, enligt nedan: 
  
13 juni: Styrkeledare. 
13 juni: Rökdykarledare. 
13 juni: Rökdykare 2. 
13 juni: Pumpskötare. 
13 juni: Chaufför höjdenhet.  
16 juni: Rökdykare 1. 
17 juni: Skadad brandman (Medåkare höjdenhet) Gårda brandstation. 
 
Övriga funktioner har intervjuats följande datum.  
21 juni: Stationschef i beredskap. 
22 juni: Skiftlaget på ledningscentralen (gruppintervju). 

2.2 Datainsamling och material 

Händelserapport (2016003814). 
Insamling av bilder från polisens tekniska utredning. 
Platsbesök.  

2.3 Analysmetoder 

STEP Analys. 
Avvikelse analys. 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Fastigheten ligger i centrala 
Göteborg, område Nedre 
Johanneberg. (Bild 1) 
 

 
Bild 1. Visar vart berört område. Kartbild hämtat 
från Eniro. 

 
 
Byggnaden har sju 
våningsplan. Den aktuella 
lägenheten ligger på 
våningsplan sex. (Bild 2) 
 

 
Bild 2. Berörd fastighet. Foto Polisen. 

 
 
Lägenheten består av två rum och 
kök med en balkong. (Bild 3) 

 
Bild 3. Skiss över lägenheten inhämtad från 
fastighetsägaren. 
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3.2 Olycksförloppet 

Den 9 juni 2016, strax efter klockan fem på morgonen inkom ett flertal larm till 
SOS Alarm att det brann på Pontus Wiknersgatan. Räddningstjänsten 
Storgöteborgs larm och ledningscentral (LC) påbörjade utlarmning. ”Brand i 
lägenhet, folk kvar i lägenheten som inte kommer ut på grund av brand”.  
 
Följande enheter larmades ut inledningsvis: 

 Gårdas räddningsenhet (RE) 1210 (en styrkeledare och fyra brandmän).  
 

 Gårdas höjdenhet (HE) 1230 (två brandmän). Höjdenheten 1230 befann 
sig på ett eftersläckning uppdrag. LC larmade enheten via mobiltelefon. 
HE 1230 lämnade platsen för att åka till Pontus Wiknersgatan.  

 
 Höjdenhet från Frölunda 1130 (två brandmän) var också på ett annat 

larm som de åkte ifrån.  
 

 Mölndal räddningsenhet 1810 (en styrkeledare och fyra brandmän). 
 

 Insatsledare 1880. 

3.2.1 Olycksorsaker 

En person förmodas ha hällt brännbar vätska genom brevinkastet och tänt på.  

3.2.2 Konsekvenser av olyckan 

En skadad brandman med allvarliga skärskador i nacken och handen.  
Brand vid dörren och i hallen till lägenheten. Detta orsakade brand- och 
rökskador i lägenhet. 

3.3 Räddningsinsatsens genomförande 

Utredningen kan inte beskriva exakt i tid när allt inträffar. I räddningsinsatsens 
genomförande sker det parallella arbetsmoment. Utredningen har försökt att 
skriva efter en kronologisk ordning. Hela scenariot som beskrivs nedan händer 
under cirka 20 minuter. Det vill säga, från larm på Gårda brandstationen 
klockan 05:06 tills den skadade brandmannen ligger i ambulansen klockan 
05:26. 
 
RE 1210 pratade ihop sig under framkörning vad som skulle göras vid 
framkomst. Det var livräddning som gällde med tanke på larmslagningen från 
LC.  
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Vid framkomst såg räddnings-
ledaren rök ur fönster och två 
personer som ropade på hjälp från 
en mindre balkong på våning sex. 
Det är oklart vilka fönster i aktuell 
lägenhet som det kom brandrök 
ifrån. (Brandröken som är inritat 
på bilden är mycket troligt, men 
utredningen kan inte beskriva 
exakt.) (Bild 4) 
 
 

 
Bild 4: Berörd fastighet samt skissade bilder över vad 
räddningsledaren såg. D.v.s. två personer på balkong 
samt rök från fönster. Foto polisen.  

 
Räddningsenheten körde förbi 
entrén till trapphuset. Chauffören 
tillika pumpskötaren gjorde plats 
för de höjdenheter som var på väg. 
Alla i RE viste vad de skulle göra vid 
framkomst. Rökdykarna tog en 
pulversläckare och inbrytnings-
verktyg med sig och påbörjade 
livräddning. Räddningsledaren (RL) 
lugnade personerna på balkongen 
som var i panik, genom att 
informera att de var på väg in i 
deras lägenhet. Personerna var 
nästan på väg att hoppa från 
balkongen, enligt RL. (Bild 5)  
 

 
Bild 5. En illustrations skiss över inledande 
moment. 

Rökdykarledaren och pumpskötaren började ta fram slangsystem för rökdykning. 
Rökdykarna bröt upp dörren utan några bekymmer. Det var svart tjock rök inne i 
lägenheten. 
 
Rökdykarna gjorde en risk-
bedömning att det inte var heta 
brandgaser. De noterade att det 
brann på några ställen i hallen som 
de kunde släcka med handbrand-
släckaren. De fortsatte in i lägen-
heten utan vatten, trots att det var 
tät brandrök. Rökdykarna hörde 
skrik och visste inte hur många 
personer det var kvar i lägenheten. 
(Bild 6) 

 
Bild 6. En illustrations skiss över inledande moment. 
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Under tiden drog rökdykarledaren upp slangen till våning sex. Han fick 
bekymmer med att få upp rökdykarslangen. Räddningsledaren gick in och ut i 
trapphuset för att hjälpa till med rökdykarslangen. Pumpskötaren höll på med 
framtagandet av mer slang och fläkt. 
 
Under HE 1230 framkörning var de osäkra på vilken väg som var bäst för att 
komma till berörd adress. Medåkaren tittade i taxikartan under framkörning. De 
försökte att nå LC men lyckades inte. De var osäkra på vilken rapskanal de 
skulle ligga på. De hade fått en rökdykarkanal. De upplevde dock att det inte var 
samma som rökdykarna hade på plats. 
 
När RL var på väg in igen i trapphuset kom HE 1230. HE 1230 såg de två 
personerna på balkongen och bromsade in för att påbörja stegresning mot dem. 
Pumpskötaren såg HE 1230 och visade då bestämt var HE 1230 skulle göra sin 
fordonsplacering. Pumpskötaren hade inte hunnit notera att de fanns två personer 
på balkongen. 
 
HE 1230 visste om att det kom 
ytterligare en till HE 1130 precis 
bakom dem. De valde då att följa 
pumpskötarens anvisningar. (RL 
hade inte givit någon förberedande 
order till HE 1230). HE 1230 
chaufför såg att RL drog slang som 
RL vanligtvis inte gör. Då förstod 
chaufför HE 1230 att det var något 
utöver de vanliga. (Bild 7) 
 

 
Bild 7. En illustrations skiss över HE 1230 
fordonsplacering. 

 
Chaufför HE 1230 visste vad han skulle göra, medan Medåkaren på HE 1230 var 
inte lika säker på vad som skulle göras. Chauffören säger till Medåkaren att 
förbereda sig att åka upp i korgen. (Medåkaren var en vikarie på berört arbetslag.) 
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HE 1230 påbörjar att göra 
stegresning. Chauffören sätter 
ut stödbena och kopplar vatten 
till HE. Medåkaren gjorde sig 
redo för att åka upp i korgen. 
Chauffören och Medåkaren står 
mellan stödbenen närmast 
fasaden. Medåkaren skulle sätta 
på sig sitt luftpaket. Han tog av 
sig hjälmen tillfälligt för att 
sätta på ansiktsmasken. (Bild 8) 
 

 
Bild 8. En illustrations skiss över vart alla befinner 
sig. Rökdykarna biffinner sig inne i lägenheten. 

 
 
Rökdykarna söker sig fram i 
lägenheten och pumpskötaren 
började köra igång fläkten nere 
i trapphuset. 
 
Rökdykarna hade särat på sig och 
sökte var för sig. Rökdykare nr 1 
(RD1) sökte av toaletten, sedan in i 
ett sovrum. Där fann han ett fönster 
som var öppet på glänt. Han 
meddelade på rökdykarradion att 
han öppnar ett fönster. (Bild 9) 

 

 
Bild 9. En illustrations skiss vilka rum RD1 sökte av 
och vart RD1 stannade och öppnade ett fönster. 

 
 
Rökdykare nr 2 (RD2) som 
fortsatte in i vardagsrummet såg 
ett ljusinsläpp från fönster. Han 
försöker öppna dessa.  
 
RD2 fick inte upp fönstren i 
vardagsrummet. Han tog ett 
beslut att slå sönder dessa 
fönster. Detta gjordes för att få 
bättre sikt. (RD2 meddelade inte 
på rökdykarradion att han skulle 
slå ut fönster.) När detta görs 
har rökdykarna fortfarande 
inget vatten med sig in i 

 

 
Bild 10. En illustrations skiss vilka rum RD2 sökte av 
och vart RD2stannade och krossade två fönster. 

lägenheten och de hör personer som skriker på hjälp. (Det är oklart vilken ordning 
fönstren öppnas av rökdykarna, allting går mycket fort.) 
(Bild 10) 
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När det skapades frånluft blev det en god ventilation och en bra sikt i lägenheten 
och rökdykarna fortsatte att söka.  
 
Glaset från de två krossade 
fönsterrutorna föll från sex 
våningar ner på gatan. Detta 
inträffade precis när Medåkaren 
skulle sätta på sig sin 
ansiktsmask. Chauffören 
HE1230 han hoppa åt sidan och 
varna Medåkaren. Medåkaren 
han inte hoppa undan utan tog 
skydd på plats. Medåkaren blev 
träffad av glassplittret i nacken 
och ena handen. Chauffören och 
höjdfordonet fick också lite 
glassplitter över sig, men inget 
som tog skada. (Bild 11) 

 
Bild 11. RD1 öppnade sovrumsfönstret. RD2 
krossade två fönster i vardagsrummet. Bilden visar 
också en illustration hur glassplitter föll ned från 
vardagsrummets fönster. 

 
Chauffören uppfattade inte att Medåkaren hade blivit allvarligt träffad av 
glassplittret. Medåkaren såg inte själv att han hade blivit allvarigt träffad. När 
han skulle fortsätta att klä på sig sitt rökskydd, insåg han att han var skadad. 
Medåkaren såg ambulansen lite längre ned på gatan och gick dit för att söka 
vård. Rökdykarna, rökdykarledaren och räddningsledaren hade inte uppfattat 
att Medåkaren hade blivit träffad av glassplitter. Pumpskötaren såg att det kom 
glassplitter som träffade Medåkaren.  
HE 1130 som kom strax efter 1230 
plockade ner personerna från 
balkongen. När rökdykarna kom ut 
på balkongen var personerna borta. 
Rökdykarna hade inte uppfattat att 
höjdenheterna var på plats. RD1 
hörde dock fortfarande skrik. Då 
gick han upp till våningen ovan 
(plan sju). Där fann han en familj 
som ropade på hjälp. Familjen hade 
även larmat in till SOS Alarm att det 
kom rök in i deras lägenhet. RD1 sa 
till familjen att stå kvar där de stod. 
Strax därefter kom nästa RE som 
hjälpte familjen att utrymma via 
trapphuset. (Bild 12) 

 
Bild 12. En illustrations skiss vart HE 1130 gjorde 
sin fordonsplacering. 

 
Insatsledaren (IL) blev utlarmad cirka sju minuter efter inkommet larm. På väg ut 
från Mölndal brandstation höll insatsledaren på med navigatorn (GPS) i bilen och 
kör på en kantsten. Det blev punktering på insatsledarbilen (1880). Han backade 
tillbaka till station och ringde LC och frågade om IL Lundby kan ta larmet. LC svarar 
att Lundbys IL hade fullt upp. Insatsledaren (1880) tog då en bil från Mölndals 
brandstation och åkte vidare mot larmet. När insatsledaren kom fram till Pontus 
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Wiknersgatan så träffar han en ambulansman som säger att de har en skadad 
brandman i ambulansen. Räddningsledaren och IL tog en dialog att IL skulle ta hand 
om den skadade brandmannen och aktivera kamratstödsjouren.  
 
Insatschefen (IC) kom strax efter att ambulansen hade lämnat platsen. IC tog över 
som räddningsledare. Branden begränsades till aktuell lägenhet och rökspridning 
till lägenheten ovan. Räddningsinsatsen avslutades samma dag klockan 10:30. 

4 Uppföljning 

Genom att detta klassas som en arbetsplatsolycka bör samordningsgruppen i 
RSG för riskstyrning & korrigerande åtgärder arbeta vidare med denna 
händelse. Några områden som samordningsgruppen rekommenderas att utreda 
vidare är följande:  

 Ventilation (taktik & metod). 
 Radiosamband. 
 Rutiner för utlarmning av insatsledare.  

 
Räddningschefen har tagit del av denna utredning och beslutat om att ge 
uppdrag till samordningsgruppen om vidare analysarbete inom de tre aktuella 
områdena. Samordningsgruppen för riskstyrning & korrigerande åtgärder skall 
påbörja arbetet under hösten 2016.  


