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Sammanfattning 

På förmiddagen den 28 april 2015 startade en brand i en äldre träfastighet i två 
våningar på Rådavägen i Mölndal. Personen som bodde där branden startade 
lyckades själv ta sig ut och rädda sig från branden. Räddningstjänsten såg rök-
utveckling ifrån huset under framkörning. Då räddningstjänsten inte visste om att 
personen hade tagit sig ut själv, blev inriktningen livräddning.  
 
Från räddningstjänsten Storgöteborg var det ett 80-tal personer involverade i 
insatsen. Som mest var det närmare 60 personer där samtidigt. Även polisen, 
ambulansen, Mölndals vatten & avlopp och miljökontoret har varit involverade i 
händelsen.  
 
Under insatsen, som varade i strax över 25 timmar, blev husets andra våning 
helt utbränd. Källaren och markplanet fick rök- samt vattenskador. Personen 
som var boende där blev transporterad till sjukhus för undersökning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På förmiddagen den 28 april startade en brand i en fastighet i två våningar på 
Rådavägen i Mölndal. Fastigheten som huvudsakligen är byggd i trä och 
innehåller två lägenheter, är uppförd 1865. Vid framkomst var det lågor ut från 
andra våningen. En person hade lyckats ta sig ut ur lägenheten på andra 
våningen och fördes med ambulans till sjukhus. 

1.2 Syfte 

Syftet är att kunna inhämta viktiga erfarenheter från händelsen och räddnings-
insatsens genomförande. Detta ska sedan kunna användas för lärande och 
vidareutveckling av bland annat våra släckmetoder och ledningsarbete.  

1.3 Frågeställningar 

Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid insatsen  
 
Frågeställning släckmetoder 

 Inhämta information om hur (var, när och på vilket sätt) olika 
släckmetoder användes vid insatsen samt vilken effekt som detta 
upplevdes ha på insatsen. 

 
 Identifiera olika faktorer som medverkat till insatsens varaktighet 

(objekt, resurser, vattenförsörjning, etc.) 

1.4 Avgränsningar 

Denna olycksutredning behandlar inte frågeställningar kopplat till förbundets 
förebyggande verksamhet 

1.5 Redovisningsplan 

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna samt läggas in i 
Erfaros och skickas till MSB. Redovisning senast 15 januari.  

2 Metod 

Följande metoder har använts för att kartlägga denna händelse:   
STEP analys 
AcciMap analys 
Intervju med första räddningsenhet på plats  
Intervju med andra räddningsenhet på plats 
Intervju med tredje räddningsenhet på plats 
Intervju med första insatsledare på plats 
Intervju med första insatschef på plats 
Intervju med vattenverket Mölndal 
Platsbesök 
Kontaktat fastighetsägare 
Polisens forensiska sektion (brandorsak). 
Insatsrapport samt bilder från skadeplats 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Olycksplatsen låg i Mölndals 
kommun. Huset låg nära 
Stensjön och närmsta grannhus 
låg cirka tjugo meter från 
aktuellt hus. (Bild 1) 
 
Huset var uppfört 1865 och var 
K-märkt1. Huset stod på en 
stengrund/källare och hade två 
våningsplan. Husfasaden var 
klädd med stående träpanel.  

 
Bild 1, röd pil visar olycksplatsens position. Karta 
Eniro.se 
 

Huset hade fönster på alla sidor. Taket var ett sadeltak med två takkupor. Huset 
användes av två stycken nyttjanderättsinnehavare. Huvudentréerna till de olika 
boendeytorna var separata och placerade vid burspråket på husets långsida i 
nordlig riktning. 

3.2 Olycksförloppet  

Klockan 10:23 inkom ett 
flertal samtal till SOS Alarm 
att det brann på Rådavägen.  
 
Branden startade på okänd 
plats i den ena lägenheten 
(röd markering). Branden 
spred sig vidare till vindarna 
samt andra delen av huset på 
våning två (blå markering). 
(Bild 2)  
 
Brandorsaken förblir okänd 
enligt polisen forensiska 
sektionen. 

 
Bild 2, röd samt blå markering visar var de olika 
boendeytorna fanns. Foto Googel maps. 

 
  

                                                 
1 K-märkt – Kulturhistoriskt värdefull byggnad.   
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3.3 Konsekvenser av olyckan 

Det fanns en person i ena boende-
ytan när branden startade. 
Personen lyckades själv ta sig ut 
och rädda sig från branden. 
 
Konsekvenserna av denna händelse 
blev egendomsskador. Källaren samt 
markplanet hade rök samt vatten-
skador. Husets andra våning blev 
helt utbränd. (Bild 3) 

 
Bild 3 är en översiktsbild efter branden. Bilden är 
tagen från Stensjöbergsgatan.  
Foto Räddningstjänsten Storgöteborg 

3.4 Räddningsinsatsens genomförande 

Vid framkörning kunde första räddningsenhet se rökutveckling ifrån huset. 
Inriktningen vid framkomst var livräddning då de fick information att det kunde 
vara personer kvar i huset. 
 
Det utfördes både invändiga och utvändiga släckförsök samtidigt. Några timmar 
in i insatsen avbröts invändiga släckningen på grund av nedfallande tak. 
Branden bekämpades därefter endast från utsidan.   
 
Från räddningstjänsten Storgöteborg var det ett 80-tal personer involverade i 
insatsen. Som mest var det närmare 60 personer där samtidigt. Även polisen, 
ambulansen, Mölndals vatten och avlopp, och miljökontoret har varit 
involverade i händelsen.  
 
Insatsen varade i strax över 25 timmar. Räddningstjänsten avslutades 29 april, 
klockan 11:04. 

3.4.1 Taktik och metodval 

De första rökdykarna från Mölndals 
brandstation fick order om livräddning. 
De påbörjade brandgaskylning från 
utsidan då det var för varmt att gå in i 
byggnaden direkt. Inträngning i 
byggnaden påbörjades när brandgas-
kylningen fick effekt och riskerna hade 
minskats.  
 
Angreppsväg för Mölndals rök-
dykargrupp utsågs vid entrén på 
övre våningsplanet på husets norr-
sida. Angreppsväg för den andra 
rökdykargruppen från Gårda, var 
via entrédörr på markplan. (Bild 4) 

 
Bild 4 visar rökdykargruppernas angrepps-
vägar. Foto Polisen. 
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Rökdykarna från Mölndal lyckades 
dämpa branden något och avancerade 
in i lägenheten. Rökdykarledaren var 
aktivt inne i byggnaden med uppgift 
att säkerställa reträttvägen för 
rökdykarna. (Bild 5)  
 

 
Bild 5 är en ritning över våningsplan två samt en 
illustration vart rökdykarna avancerade fram.  
 

 
Mölndals rökdykare öppnade upp 
flera fönster för att skapa frånluft 
för ventilering. Fönstret på andra 
våning, mot höjdenheten på 
bilden, var öppet när räddnings-
tjänsten kom till platsen.  
 
Fönstren samt entrédörren på 
plan två förblev öppna under 
hela insatsen. (Bild 6) 

 
Bild 6 visar några av de fönster som stod öppna under 
insatsen. Foto Räddningstjänsten Storgöteborg 

 
När första rökdykargrupp från 
Mölndal kom fram till mitten av 
huset såg de en dörr som var 
igensatt. De gjorde upp ett hål i 
väggen bredvid för att se vad 
som fanns bakom dörren.  
(Bild 7) 
 
Genom hålet såg de rökdykar-
gruppen från Gårda. Då av-
slutar de med söket efter even-
tuella personer och inriktar sig 
på släckning i rödmarkerat 
område. 

 
Bild 7 visar en uppskattning vart rökdykarna gjorde 
ett hål i väggen. 
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Rökdykarna från Gårda hade påbörjat 
rökdykning via entrédörren på mark-
planet. Rökdykarna sökte av källaren, 
plan ett samt plan två (blå markering) 
utan att hitta någon person.  
 
Rökdykarna från Gårda gjorde det 
nygjorda hålet större mellan boytorna. 
Detta gjordes för att kunna kliva 
igenom och hjälpa till med invändig 
släckning (röd markering). (Bild 8) 

 
Bild 8 är en illustration hur rökdykarna 
avancerade in mellan de olika lägenheterna.  

 
Samtidigt som invändig släck-
ning utfördes, satte höjdenheten 
dimspik i taket.  
 
För att nå hela taket gjordes 
bedömningen att höjdenheten 
från Mölndal skulle placeras mitt 
framför huset. (Bild 9) 
 

 
Bild 9 visar vart höjdenheten placerade dimspik. 
Foto räddningstjänsten Storgöteborg. 

 
När ytterligare en höjdenhet 
kom på plats, sattes det in en 
skärsläckare. Denna släckinsats 
gav en god effekt inne på vinden 
enligt skärsläckaroperatören.  
(Bild 10) 

 
Bild 10, röd ring visar vart skärsläckaren skjuter in på 
vinden. Foto räddningstjänsten Storgöteborg. 
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Det lades CAFS2 på tak och 
fasadvägg för att kyla och 
begränsa. (Bild 11)  

 
Bild 11 visar två olika tillfällen när CAFS användes. Foto 
räddningstjänsten Storgöteborg. 

3.4.2 Insatsens varaktighet  

Nedan beskrivs olika faktorer från intervjutillfällen som troligen har medverkat 
till insatsens varaktighet.  
 

 Det utsågs ingen brytpunkt3 för 
anländande enheter. Enheterna 
kom tätt inpå varandra på 
brandplatsen.  

 

 
 Enheter från Öjersjö 

brandstation var ute på 
en adressorientering i 
Mölnlycke. När de blev 
larmade åkte de till fel 
larmadress. Det åkte till 
Rådavägen i Pixbo, som 
ligger cirka 3 kilometer 
ifrån berörd larmadress. 
(Bild 12) 

 

 
Bild 12, röda ringar visar vart de båda berörda 
adresser ligger. Karta tagen ifrån Eniro. 

 
Anledningen till detta var att vid utlarmningen från Ledningscentralen 
sades det ”villabrand, konstaterad brand, person ute”. Då Lednings-
centralen inte nämnde förstärkningslarm i utlarmningen tog berörd 
personal för givet att det var i deras eget stationsområde.  
 
Positioneringen från Ledningscentralen angav rätt larmadress. Styrkan 
från Öjersjö väljer att bortse från denna positionering och kör till 
Rådavägen i Pixbo, utan att göra en dubbelkoll med Ledningscentralen.  

 
 Avbrott vid invändig rökdykning på grund av att räddningsfordon skulle 

flyttas under pågående rökdykarinsats.  
 

 Under insatsen fick rökdykarna ett flertal slangbrott av okänd anledning. 
Detta gjorde att den invändiga rökdykarinsatsen avbröts tills ny slang 
fanns på plats. 

 
                                                 
2 CAFS: Compressed air foam system 
3 Brytpunkt: Utsedd samlingsplats för enheter. Skapar förutsättningar för att olika enheter etableras inom ett 
skadeområde i rätt ordning och från rätt håll. 
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 Räddningspersonal tog över ett höjdfordon som de aldrig tidigare kört. 
Vid två tillfällen var berörd höjdenhet (1830) manöveroduglig på grund 
av avsaknad kunskap att hantera detta fordon. Vid ett tillfälle blev 
räddningspersonalen tvingade att överge korgen och klättra ner. Korgen 
gick inte att flytta och det blev för varmt för dem att vara kvar. När de 
klättrade ned började stegen att köras in från manöverplatsen nerifrån. 
Ingen kom till skada. 

 
 Räddningspersonal använde skärsläckaren utan erfarenhet. Räddnings-

personal blev tillfrågad om att avlösa vid skärsläckaren. Dit sattes en 
brandman utan den interna utbildningen för skärsläckare. Brandmannen 
hade en utbildning från en annan räddningstjänst men var inte övad på 
länge.  

 
 Några av räddningspersonalen 

hade fokus på att få igång 
brandposterna.  Locket hade 
kilats fast och tog tid att få upp. 
Den öppnades tillslut genom 
att slå sönder locket med en 
slägga. När de fick upp locket 
visade det sig att brandposten 
var trasig.  
(bild 13) 

 
Bild 13 visar försök för att öppna brunnslocket 
framför det drabbade huset. 

 
 Brandpostkartan var inte 

uppdaterad. Den andra brand-
posten som enligt kartan låg 
bredvid den som var trasig 
fanns inte i verkligheten. När 
brandposten inte fanns gav de 
upp att leta vidare efter fler 
brandposter. 
(bild 14) 

 
Bild 14 de blå prickarna i räddningstjänsten data-
stöd som visade vart brandposterna fanns i 
området. 

 
 Radiokommunikation fungerade inte fullt ut för rökdykarna. När 

rökdykarna gick in andra gången slutade radioapparater att fungera. 
Detta medförde att den invändiga släckningen fick avbrytas under en tid. 
 

 Avlösningen fungerade inte med rökdykarna. Rökdykarledaren efterlyste 
avlösning när rökdykarnas luft började ta slut. Rökdykarledaren fick 
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information om att det var på gång. När rökdykarna gick ut fanns det 
ingen avlösning. Rökdykarna fick byta paket och sedan fortsätta 
rökdykningen igen.  

4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Erfarenheter 

Det framgår inte att räddningsledaren eller Ledningscentralen hade uttalat någon 
brytpunkt i denna händelse. Det finns styrdokument i räddningstjänsten Storgöteborg 
som nämner brytpunkt för dessa funktioner ovan. Några av styrdokumenten där 
brytpunkt nämns är följande:  

 Instruktion Räddningsledare. 
 Instruktion Riktlinjer för enheter under framkörning.  
 Instruktion STAB. 

 
Några enheter valde att bortse från positioneringen i datorstödet som de fick av 
Ledningscentralen. Istället valde de att åka på deras lokalkännedom i sitt 
stationsområde. De som åkte till fel adress gjorde heller ingen dubbelkoll med 
ledningscentralen om det var fel på positioneringen i datorstödet eller inte. 

 
Efter denna insats har det påpekats att, vid ett avlösningstillfälle saknades det 
rätt kompetens hos den avlösande personalen för att hantera just den höjd-
enheten som avlösning skulle ske på. Både befälet och brandmannen som utsätts 
för denna ordergivning hamnar i en arbetsmiljöfråga som kan vara svår att 
hantera under pågående händelse.  Räddningspersonalen talade om att 
kompetens saknades för arbetsuppgiften till sektorchefen, men de beslöt 
gemensamt att ändå göra ett försök för att klara av uppgiften.  
 
Brandposterna runt brandplatsen var ej pålitliga. Detta skapade frustation för 
resurserna ute på skadeplats. Mölndals tekniska förvaltning nämner för 
utredarna att de inte har kunnat kontrollera den trasiga brandposten på grund 
av trafiken som kör på berörd väg. 
 
Avlösningen av insatta rökdykare fungerar inte alltid under insatsen. Det utsågs 
inte någon rökdykarkontrollant enligt instruktionen ”Rökdykarinsats med 
andningsapparat”. Denna funktion skulle kunna ha hjälpt till så ett bra flöde med 
byten säkerställs. 

 
Första rökdykargrupp gör ett hål i väggen från den brandutsatta lägenheten till 
den boendeytan som fortfarande var förhållandevis rökfri. Anledningen till 
denna håltagning var att de såg en gammal dörr utan handtag och de undrade 
vad som fanns bakom. Här bör rökdykarna läsa av byggnaden innan de gjorde 
hålet i väggen. Detta var troligen en brandcellsgräns som bröts. Det är oklart om 
denna brandcellsbrytning påverkade resultatet genom att branden också spred 
sig via vinden.   
 



Olycksutredning: Brand i byggnad, Rådavägen 

 
 

 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG 

 
12 

 

Det var dålig sikt och då valde 
rökdykarna att ventilera ut röken 
med hjälp av räddningstjänstens 
fläkt samt naturlig vind. Samtliga 
fönster öppnades samt några slogs 
sönder på plan två.  Fönstren för-
blev öppna under hela insatsen. 
Det är oklart hur länge fläkten 
stod på. Det fanns ingen kontroll-
erad ventilation och inledningsvis 
var det ingen kontroll på branden. 
Det var inte heller någon på ut-
sidan som styrde rökdykarna vart 
de skulle ventilera ut brand-
gaserna. (Bild 15) 

 
Bild 15 de svarta pilarna visar vilka fönster samt 
dörr som stod öppna under hela insatsen på plan 
två. 

 

Genom höjdenhetens placering 
mitt framför huset nådde den 
inte husets gavlar. Tankar 
fanns att flytta på höjdenheten 
för att komma åt vinds-
utrymmen via gavlarna. Höjd-
enhetens placering ändrades ej 
under insatsen. Längre in i 
insatsen sattes det in en skarv-
stege samt en till höjdenhet för 
att nå vindsutrymmen på 
huset. (Bild 16) 

 
Bild 16 de röda ringarna visar vart hur de nådde 
gavlarna på huset. Foto räddningstjänsten Storgöteborg. 

 

Under insatsen användes släck-
metoden Cafs. Vid ett tillfälle 
användes metoden som bilden 
visar. Detta sätt är inte ett 
effektivt sätt att använda denna 
släckmetod på, enligt förmåge-
gruppen4 Brand i byggnad.  
(Bild 17) 

 
Bild 17 visar hur Cafs användes vid ett tillfälle. Foto 
Räddningstjänsten Storgöteborg. 

 
Enligt förmågegruppen ska släckmedlet Cafs ”träffa branden” inne i 
brandrummet eller träffa vägar och tak inne i brandrummet för att spridas i 
rummet och släcka branden genom att ”kyla bränslet” (ytkylning). Alternativt 

                                                 
4 Förmågegruppen Brand i byggnad: Sakkunniga inom taktik och metod inom RSG. 
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kan Cafs initialt påföras några sekunder ovanför ett öppet fönster och i takfoten 
ovanför för att förhindra branden får fäste där, innan man övergår till att spruta 
in genom fönstret för att släcka/dämpa branden.  

4.2 Rekommendationer 

Det är viktigt att det finns en ansvarig för ventilationens helhet. Det bör vara ett 
klart syfte vad det gäller ventilering och håltagning samt uppföljning av åt-
gärder. Det bör finnas en tydlig plan vart brandgaserna ska ta vägen. Kunskaps-
nivån för ventilation behöver ses över i räddningstjänsten Storgöteborg. 
 
Det pågår ett arbete mellan räddningstjänsten Storgöteborg och Mölndals 
kommun för att få en bra ordning vad som gäller med brandposterna i 
kommunen. Tills detta arbete är klart bör ledningscentral larma ut extra vatten-
enheter vid konstaterad brand i Mölndals kommun. 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg behöver säkerställa att metoden Cafs används 
på ett effektivt sätt. Kunskapsnivån för Cafs behöver ökas ytterligare i förbundet. 
Även de enheter som inte har Cafs eller skärsläckare behöver ha förståelse för 
taktik samt metodval när Cafs och skärsläckare skall användas. 
 Under den tid som utredningen pågått har steg tagits inom 
Räddningstjänsten Storgöteborg för att öka förståelsen om taktik och metod 
runt användandet av Cafs. Information och utbildning har genomförts på 
Styrkeledarträffar och i forumet ”Mötesplats ledning”. Det har också skapats nya 
riktlinjer för skumanvändning och dessa åtgärder är steg mot en effektivare 
användning av skum och Cafs. 
 
Utredningen kan ej finna några styrdokument över nivå på kunskapskrav eller 
utbildningsplan för personal som ska framföra höjdenhet, enligt enheternas 
förmåga brand i byggnad nivå 1. Om det finns bör detta förtydligas hos berörd 
personal. Om det inte finns styrdokument bör det framtas samt informeras till 
berörd personal. 

5 Referenser 
 Instruktion Räddningsledare. 
 Instruktion Riktlinjer för enheter under framkörning.  
 Instruktion STAB 
 Räddningstjänsten Storgöteborgs förmågegrupp (sakkunniga) inom ”Brand i 

byggnad”. 
 Räddningstjänsten Storgöteborgs utbildningsenhet. 


