
1 
 

 
 
 
 
  

Olycksutredning - brand på 
Waxholms stadshotell 

Vi skapar trygghet! 
 
 
 
 
 
 
Daniel Olsson 
Kent Johansson 

2016-10-11 
Dnr 360-1198/2016 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Dokumentinformation 
Handläggare: Daniel Olsson, Kent Johansson 

Kvalitetsgranskare: Robin Haglund 

Diarienummer: 360-1198/2016 

Larmnummer: 2016198018 

Årssekvensnummer: 2016003330 

Händelse: Brand i byggnad, Waxholms stadshotell, Hamngatan 2 i Vaxholm. Kl. 
19:13, 2016-04-26 larmas räddningstjänsten av att det brinner i konferensdelen på 
hotellanläggningen. Inga personer skadas, omfattande egendomsskador som 
begränsas till konferensdelen, resterande hotelldel klarar sig utan brand- och 
rökskador. 
 
 

 

Version: Datum: Utgåva Handläggare: Kvalitetsgranskare: 

     

  



3 
 

Sammanfattning 
Waxholms stadshotell 1903. Byggnaden består av flertalet olika verksamheter så som hotell, 
fiskhandel (Melanders fisk) och Glasskiosk. Hotellet består av 4 våningar ovan mark samt 
källarplan. I hotellet finns 42 boenderum, konferenslokaler, restaurang, kök och nattklubb. 
 
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 19:11 larmar en privatperson om brand på Waxholms 
stadshotell. Inringaren, som är på Rindö, ser rökutveckling och brand på terrass, plan 3. 
Hotellpersonalen får samtal om branden som då kan bekräfta händelsen och påbörja 
släckförsök. 
 
När SSBF:s styrkor anländer till platsen syns kraftig rök från balkongen/terrassen på plan 3. 
Omedelbar åtgärd blir rökdykning med förstärkt baspunkt. Därefter reses stege i anslutning 
till terrassen för att påbörja en släckinsats utifrån. Första åtgärden som VBI beslutar är en 
totalutrymning av hotellet, vilket påbörjas med ledning av hotellpersonalen.  
 
Händelsen karakteriserades av ett omfattande arbete mot branden i byggnadens 
konstruktion, det vill säga i väggar, tak, bjälklag och stomme. Stor risk förelåg att branden 
skulle kunna fortplanta sig i ett väldigt snabbt skede på grund av konstruktionens utformning 
med håligheter, luftspalter och dolda utrymmen. Under stora delar av insatsen var branden 
väldigt underventilerad. Taktiken var att bekämpa (kylning av brand och brandgaser) det 
underventilerade förloppet i konstruktionen innan friläggning, håltagning och ventilation 
genomfördes.  
 
Från brandens startutrymme har en vidare spridning skett i golvet på terrassen. Från golvet 
har sedan branden spridits ner i golvet och trängt igenom ned till våningsplanet under, till 
matsalen i hotellets konferensdel. I matsalen har det varit en begränsad spridning och i stort 
sett har endast delen som varit under terrassen blivit brandpåverkad.  
 
Det räddade värdet efter insatsen har uppskattats till ca 100 miljoner kr. 
 
Målet med utredningen är att utreda brandförloppet och räddningsinsatsen genom att ge 
svar på några frågeställningar som anges i kapitlet Innehåll. Utredningen ger även förslag på 
förbättringsåtgärder. Brandförloppet utreds med metoden barriäranalys. Räddningsinsatsen 
utreds och plottas med en STEP-analys. 
 
De förbättringsåtgärder utredningen ger förslag på är: 

- Styrkornas fordonsplacering 
- Tiden för avlösning av styrkor 
- Detektera uteplatserna där gästerna vistas med brand- och utrymningslarm samt 

införskaffa askkoppar 
- Införa rökningsförbud på uteplats och terrass 
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Innehåll 
Syfte och mål 
Det primära syftet med uppdraget är att ta vara på erfarenheter och lära efter olyckan. 
Sekundärt är syftet att SSBF, genom detta, uppfyller LSO 3:10 § samt Samhällsbyggnad och 
särskilda uppdrags aktivitetsplan för 2016. 
 
Målet med uppdraget är att utreda brandförloppet och räddningsinsatsen samt redogöra för 
räddat värde. De frågeställningar utredningen bl.a. ska ge svar på är följande: 
 

- Vilken/vilka metoder och tekniker användes under insatsen? 
- Vilka avgörande beslut togs under insatsen? 
- Hur såg skadeplatsorganisationen ut? 
- Hur såg ledningsorganisationen ut? 
- Hur agerade första enheterna som kom till plats? 
- Vilka åtgärder bedömdes vara nödvändiga att fortsätta med efter att 

Räddningsinsatsen avslutats? 
- Genomfördes någon restvärdesräddning? 

Avgränsningar 
Polisens samt sjukvårdens insats redovisas inte och bedöms inte ryms inom ramen för 
uppdraget. Utredning och redogörelse av byggnadens brandtekniska samt verksamhetens 
organisatoriska skydd avgränsas till den aktuella delen av byggnaden, om det bedöms att 
detta inte påverkar utredningen negativt.  

Mottagare av utredningen 
Mottagare av utredningen med tillhörande material ska främst vara internt inom SSBF men 
även externt, till t.ex. våra medlemskommuner. 
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Utredningsmetod 
Brandförloppet har utretts med metoden barriäranalys där branden har utgjort 
händelseförloppet och barriärer placerats in som kunde ha stoppat eller stoppade branden. 
Frågeställningarna i analysen beskriver de olika barriärernas funktion och om/varför de inte 
fanns, inte fungerade eller fungerade som tänkt. 
 

 
Som en del i utförandet av barriäranalysen har samtal med verksamheten och 
fastighetsägaren genomförts. Ritningar över byggnaden har begärs från verksamhetsägaren 
som sedan använts som underlag för att bland annat kunna redovisa brand- och 
rökspridning. Även platsbesök ca 1 vecka efter branden har utförts. 
 
Räddningsinsatsen har utretts och plottats med hjälp av en STEP-analys. Förloppet har 
plottats på en tidslinje där viktiga/kritiska moment/beslut har redogjorts mer omfattande. 
Förloppets startskede har satts till att börjar när larm inkommer till SOS och slutar när SSBF 
lämnar platsen.  
 
En redogörelse för räddat värde har även redovisats enligt nedan. Kostnaderna har hämtats 
från verksamheten. 
  
Kostnaden för totalskada – Kostnad för återställelse = Räddat värde 
 
Kostnaden för totalskada kan förenklat beskrivas som det värde vilket kostnaden skulle 
uppgå till om hela verksamheten skulle påverkats av branden, d.v.s. objektet hade brunnit 
ned eller blivit obrukbart. Oftast kan kostnaden likställas med vad verksamheten är värderad 
till. Kostnaden för återställelse är inriktat på just den specifika händelsen och vilken kostnad 
återställelse av just denna brand uppgått till. 

Objektet 
Waxholms stadshotell byggdes ursprungligen 1856 men brann ned 1899. Det nuvarande 
hotellet uppfördes 1903. Byggnaden består av flertalet olika verksamheter så som hotell, 
fiskhandel (Melanders fisk) och Glasskiosk. Hotellet består av 4 våningar ovan mark samt 
källarplan. I hotellet finns 42 boenderum, konferenslokaler, restaurang, kök och nattklubb. 
Byggnaden är lokaliserad i centrumdelen av Vaxholm i nära anslutning till de östra kajerna, 
Söderhamnen, se Figur 1 och Figur 2.  
 

Händelse 
1 

Händelse 
2 

Händelse 
3 

Händelse 
4 

Saknad 
barriär 

Ej fungerande 
barriär 

Fungerande 
barriär 

Varför Varför Varför 
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Planritningar över hotellets våningsplan 2 och 3 kan ses i Bilaga A: Planritning.  

 
Figur 1 Waxholms stadshotells placering och omgivning. 

  

 
Figur 2 Waxholms stadshotell. 

Byggnadens konstruktion 
Hotellet är märkt som kulturbyggnad och består till största delen av träpanel och 
träkonstruktion. Bjälklag består troligen av isolering från byggnadsrester, dock inte 
vindsbjälklaget som bedöms bestå av kutterspån. 

Byggnadstekniskt brandskydd 
Byggnaden är en Br 1. Brandavskiljning och brandceller i alla boenderum, trapphus samt mot 
konferensdel, se Figur 10 i Bilaga B: Bilder. Receptionen som ligger i del av trapphus är 
sprinklad. Heltäckande brand och utrymningslarm med larmlagring 6 min. Inga 
inomhusbrandposter, däremot finns handbrandsläckare.  
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vaxholms_hotell.JPG
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Händelsen 
Förlopp före brandförsvarets ankomst 
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 19:11 larmar en privatperson om brand på Waxholms 
stadshotell. Inringaren, som är på Rindö, ser rökutveckling och brand på terrass, plan 3. 
Hotellpersonalen får samtal om branden som då kan bekräfta händelsen och påbörja 
släckförsök. Personalen använder två handbrandsläckare men lyckas inte bekämpa branden 
helt då den blivit för omfattande.  
 
Var inringaren från Rindö ser branden är markerat och kan ses i Figur 3. 
 

 
Figur 3 Waxholms stadshotell med markering var branden startade. 

Förlopp efter brandförsvarets ankomst 
Vaxholms styrka är först på plats och möts upp av personal från hotellet. Kraftig rök från 
balkongen/terrassen på plan 3, se Figur 9. Omedelbar åtgärd blir rökdykning med förstärkt 
baspunkt något senare. YB ansluter till platsen och gör en första orientering Därefter reses 
stege i anslutning till terrassen för att påbörja en släckinsats utifrån. VBI tar ledningsplats en 
bit bort, vid rondellen/hamntorget. YB och VBI utför orientering och läser av händelsen för 
att skapa samsyn och dela lägesbild. Första åtgärden som VBI beslutar är en totalutrymning 
av hotellet, vilket påbörjas med ledning av hotellpersonalen.  
 
Händelsen karakteriserades av ett omfattande arbete mot branden i byggnadens 
konstruktion, det vill säga i väggar, tak, bjälklag och stomme. Stor risk förelåg att branden 
skulle kunna fortplanta sig i ett väldigt snabbt skede på grund av konstruktionens utformning 
med håligheter, luftspalter och dolda utrymmen. Under stora delar av insatsen var branden 
väldigt underventilerad. Taktiken var att bekämpa (kylning av brand och brandgaser) det 
underventilerade förloppet i konstruktionen innan friläggning, håltagning och ventilation 
genomfördes. 

 

Här startade branden. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vaxholms_hotell.JPG
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Räddningsinsatsen 
Stark resursuppbyggnad redan från start. Under framkörning begär VBI ytterligare resurser 
så som 2 släckenheter, höjd och rökskydd samt säkerställer brytpunkt, ledningsstöd och 
släpmotorspruta. Efter att VBI lämnat framkomstrapport begärs takgrupp, RVR-ledare och 
FRYL. I ett första skede får FRYL till uppgift att bli informationsbefäl sedan övergår denne 
till att bli analysbefäl.  
 
Taktiken och strategin under insatsen var att bekämpa branden genom kylning. Arbetet 
utfördes genom att använda olika tekniker, metoder och utrustning så som rökdykning med 
förstärkt baspunkt, utvändig släckning från höjdfordon, skärsläckare, dimspik, 
tryckluftsskum (CAFS) samt förberedelse för håltagning och ventilering med hjälp av 
taksprängning.  
 
Målet med insatsen var livräddning och förhindra brandspridning. Detta genom att 
inledningsvis utrymma hotellet, därefter fördröja och begränsa branden för att avslutningsvis 
eftersläcka och bevaka. Omfallsplanering i form av sprängning av takkonstruktion samt att 
delar av hotellet som inte påverkats av branden skulle övertrycksättas med PPV-fläktar.  
 
En tidig resursuppbyggnad gjorde att insatsen kunde delas upp i totalt fyra sektorer, vilka 
bl.a. jobbade med in- och utvändig släckning, förberedande begränsningslinje med tvärsnitt 
och håltagning. En släckenhet tillsattes som taktisk reserv framme vid sektorerna. Dessutom 
var brytpunkten alltid bemannad med en släckenhet som kunde, efter begäran, förstärka upp 
eller avlösa en sektor.  
 
RVR-ledare begärdes ut tidigt till skadeplatsen. Under hela insatsen skedde löpande kontakt 
och respektive sektor följe hela tiden upp behovet av RVR. Egendomsräddning utfördes i 
form av bortforsling av inredning och datorer.  
 
Vid 23:50 är branden under kontroll och nedtrappningar av antal sektorer sker. Avlösning av 
personal genomförs för att bevakning skall ske under lång tid. Ledningsnivå 2 och 3 utför en 
växelvis avlösning för att säkerställa en tydlig överlämning till respektive ledningsnivå. 
Räddningstjänsten avslutas vid 10:20 dagen efter.  
 
Efter att räddningstjänsten avslutats rekommenderas bevakning av konstruktionen, där det 
varit brandpåverkan, under minst 48 timmar. Täta kontroller bör genomföras och ett snabbt 
agerande om brand/rök skulle uppstå genom att larma via SOS. För ägaren påtalas även 
behovet av att forsla bort brandrester på Hamngatan för att möjliggöra framkomligheten på 
gatan samt att hängande plåtrester på fasaden måste hanteras för att skydda allmänheten 
från eventuella ras/nedfallande rester.  
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Lednings- och skadeplatsorganisation 
 

 
Figur 4 Lednings- och skadeplatsorganisationens uppbyggnad i inledande skedet av 
insatsen. 

 

 
Figur 5 Lednings- och skadeplatsorganisationens uppbyggnad ca 2-3 h in i insatsen. 

Brandförloppet 
En detaljerad utredning kring brandförloppet kommer inte anges i denna rapport. Polisens 
tekniker har genomfört en brandplatsundersökning där bl.a. orsak och brandens 
startutrymme anges. I denna rapport kommer ett övergripande resonemang föras kring 
fastslagning av orsak, brandens startutrymme och vad som karakteriserat just denna brand. 
 
Utifrån den brandplatsundersökning som Polisen genomfört har terrassen på plan 3 angetts 
som startutrymme. På platsen har man funnit en plastkruka som smält precis där man 
förmodar att branden startat. Utifrån att personalen vet att konferensdeltagare vanligtvis är 
ute på terrassen och röker och sedan fimpar cigarretterna i krukorna är det med stor 
sannolikhet att detta är grunden till att branden startade. Så ett troligt scenario är att en 
cigarrett har fimpats i en kruka med en torr växt/blomma. En glöd har uppstått i krukan som 
sedan börjat brinna. När krukan smält har branden letat sig ner mellan plankorna på 
terrassgolvet där det troligen legat torra löv och annat skräp. En vidare brandspridning har 
sedan skett. Figur 6 visar terrassen där branden startade. På bilden kan man se kolat bjälklag 
under terrassgolvet samt sot på fasaden vilket tyder på att krukan har varit placerad inom det 
området.  
 

RL - VBI

Sektor 1
VX/ÅB

Sektor 2
TÄ

Sektor 3
VA

Skplch - YB

RVR-ledare
RL - VBI

Sektor 1
VX/ÅB

Sektor 2
TÄ

Sektor 3
VA/NO (höjd)

Sektor 4
VY

(Sektor 5)
SA

Skplch - YB

FRYL

Rökskyddepå
BK

NO (släck)



11 
 

 
Figur 6 Brandens startutrymme. 

Brandspridning i byggnaden 
Branden startade utomhus i utrymmet vid terrassen på 3:e våningsplanet. En vidare 
spridning har sedan skett i golvet på terrassen. Dock har det inte förekommit någon vidare 
spridning till fasaden och in i byggnaden på det 3:e våningsplanet. I och med att branden 
spridits ner i golvet har den sedan trängt igenom och ned ett våningsplan till matsalen i 
hotellets konferensdel. I matsalen har det varit en begränsad spridning och i stort sett har 
endast delen som varit under terrassen blivit brandpåverkad.  
 
En vidare spridning har sedan skett i konstruktionen samt genom taket på burspråket som är 
strax nedanför terrassen där branden startade.  
 
Figur 7 visar var branden startade (röd markering). Rökspridning in i byggnaden på 
våningsplan 3 har skett (blå markering, se Figur 11 i Bilaga B: Bilder, samt delar inom grön 
markering). Rökspridningen har troligen skett när dörren till terrassen öppnats då 
hotellpersonalen genomförde ett släckförsök samt när räddningstjänstens personal 
genomförde rökdykning och släckning. 
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Figur 7 Tredje våningsplanet med markering där branden startade. 

Figur 8 visar inom vilket område branden spridits ner (genomträngning) till våningsplan 2. 
Rökspridning har skett inom gul markering i närmaste anslutning till genomträngningen 
samt delar inom lila markering. Figur 12, Figur 13 och Figur 14 i Bilaga B: Bilder visar 
brandspridningen till och inom våningsplan 2.  
 

 
Figur 8 Andra våningsplanet med markering där branden trängt igenom till 
konferensdelen och matsalen. 
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Räddat värde 
Som nämndes i tidigare kapitel har det räddade värdet beräknats enligt följande: 
 
Kostnaden för totalskada – Kostnad för återställelse = Räddat värde 
 
Uppgifter kring kostnaderna har hämtats från verksamheten. Kostnaden för totalskada har 
likställts med det marknadsmässiga värdet för fastigheten. Med andra ord det värde en 
köpare skulle få betala om man köper fastigheten. Kostnaden för totalskadan har bedömts 
uppgå till ca 115 miljoner kr. Kostnaden för återställelse har uppgått till ca 12 miljoner kr.  
 
Räddat värde bedöms enligt ovan uppgå till ca 100 miljoner kr (115 mnkr – 12 mnkr). 
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Resultat 
Barriäranalys 
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Barriär 1 (saknad barriär): Det saknas brandlarm ute på terrassen som är kopplat till 
bemannad plats.  
I byggnaden finns ett brand- och utrymningslarm vilket aktiveras vid signal från 
rökdetektor/larmknapp. Brand- och utrymningslarmets syfte är att minska tiden för upptäckt 
av brand och kunna påbörja tidig utrymning. Detektionen sker i utrymningsvägar, väg till 
utrymningsväg, gemensamhetsutrymmen samt på respektive boenderum. Dock saknas 
detektion ute på terrass och balkong. Larmet är vidarekopplat till larmcentral.   
 
Slutsats: Ett automatiskt brandlarm ute på terrassen hade kunnat korta ner tiden för att 
upptäcka en brand samt hade tiden till att räddningstjänsten kunnat påbörja en släckinsats 
avsevärt förkortats vid en brand. En tidigare upptäckt av branden hade kunnat hanteras av 
hotellpersonalen samt att en tidigare framkomst för räddningstjänsten möjliggör en större 
chans att lyckas släcka branden och begränsa skadorna.  
Rekommendationer: Detektera uteplatserna där gästerna vistas med det brand- och 
utrymningslarm som finns installerat i övriga utrymmen på hotellet.  
 
Barriär 2 (fungerande barriär): Boende på Rindö larmar SOS. 
En person, som är boende på Rindö, ser att det kommer rök från terrassen på hotellet och 
ringer SOS. I den aktuella situationen är det tur att personen befinner sig på Rindö och tittat 
mot hotellet just i denna stund.  
 
Slutsats: Hade inte personen sett röken och inte larmat hade branden kunnat spridas fritt 
under en längre tid innan någon upptäckt och tiden till att personalen kunnat påbörja ett 
släckförsök och räddningstjänstens framkomst hade då varit längre.  
 
Barriär 3 (saknad barriär): Rökförbud på terrassen. 
Hotellets gäster har tillåtits att röka ute på terrassen. Då det saknats askkoppar har 
personalen från hotellet sett vid flertalet tillfällen att gästerna fimpat i de blomkrukor som 
stått på terrassen.  
 
Slutsats: Hade det varit rökförbud på terrassen hade branden med största sannolikhet aldrig 
inträffat.  
Rekommendationer: Inför rökförbud på terrasserna. Om det inte är genomförbart kan 
hotellet införskaffa askkoppar där gästerna kan fimpa sina cigaretter.   
 
Barriär 4 (fungerande barriär): Personalen begränsar och försöker släcka branden. 
När hotellpersonalen får vetskap om branden utförs ett släckförsök med hjälp av två 
handbrandsläckare. Dock lyckas inte personalen bekämpa branden helt. 
 
Slutsats: Det kan konstateras att agerandet från personalen helt klart har fördröjt 
brandförloppet. Hade inte personalen utfört släckförsöket hade branden troligtvis varit mer 
omfattande när räddningstjänsten kom till platsen än vad den var i aktuellt fall. 
Rekommendationer: Personalen bör fortsätta genomgå brandskyddsutbildning regelbundet. 
 
Barriär 5 (fungerande barriär): Brandcellsindelning. 
I delen av byggnaden som branden spreds till finns det monterat en brandklassad dörr, 
uppställd på magnet över brandlarmet. Dörrpartiet ska utgöra en brandcellsgräns mellan 
matsalsdelen och reception/trapphus. På samma sätt fanns monterat dörrparti även på 
våningsplanet ovanför, mellan trapphus och konferensdel. Från matsalsdelen har det inte 
skett någon spridning av brand eller brandgaser till den delen av lokalen där 
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brandcellsgränsen finns utan har begränsats till direkt anslutning till genomträngningen från 
terrassen. På våningsplanet ovanför har det inte skett någon spridning från terrassen in via 
fasaden till byggnaden. 
 
Slutsats: I aktuellt fall har fasaden bidragit till begränsning av spridning från terrassen in till 
byggnaden på det övre våningsplanet. Däremot har inte brandcellsgränserna vid 
konferensdelen till trapphuset och reception till trapphuset påverkat begränsningen av 
spridningen av brand eller brandgaser. Hade situationen sett annorlunda ut och händelsen 
hade övergått till en mer omfattande brand- och brandgasspridning hade troligen även dessa 
brandcellsgränser varit bidragande till att begränsa spridningen.  
 
Barriär 6 (saknad barriär): Otätheter i bjälklag och väggar. 
Det bedöms att byggnaden till största del består av träpanel och träkonstruktion. Bjälklag och 
väggar med isolering från byggnadsrester vilket medför vissa otätheter och hålrum.  
 
Slutsats: Konstruktionens utformning i väggar och bjälklag medförde att branden spreds i 
konstruktionen. På vissa delar av byggnaden, mellan matsal och terrass, skedde spridning i 
konstruktionen mellan våningsplanen vilket ledde till genomtränings av branden i de 
delarna. Under hela insatsen förelåg risk för spridning av branden. Vid denna typ av 
konstruktion går det inte med säkerhet att förlita sig på den brandtekniska avskiljningen som 
finns och att begränsningen ska hålla inom angiven tid. 
 
Barriär 7 (fungerande barriär): Släckning och begränsning av branden. 
Branden dämpas ner och begränsades med olika typer av tekniker, metoder och utrustning så 
som rökdykning med förstärkt baspunkt, utvändig släckning från höjdfordon, skärsläckare, 
dimspik och tryckluftsskum. De olika metoderna minskade risken för spridning till övriga 
delar av byggnaden.  
 
Slutsats: En kombination av och variationsmöjlighet med att kunna använda olika system vid 
släckningen gör att branden inte sprids i större omfattning.  
 
Barriär 8 (fungerande barriär): Underventilerad brand. 
Vid tillfället då branden spridits från terrassen till byggnaden och konstruktionen var den 
underventilerad. Befäl på plats arbetade aktivt med att läsa brandförloppet och inrikta 
insatsen mot att bekämpa (kylning av brand och brandgaser) det underventilerade förloppet i 
konstruktionen innan friläggning, håltagning och ventilation genomfördes. Omfallsplanering 
i form av att spränga ventilationsöppningar i taket förbereddes men med en stor risk för att 
branden då skulle övergå till fullt utvecklad. 
 
Slutsats: Troligtvis är det kontrollen av att bekämpa och kyla det underventilerade förloppet i 
konstruktionen, med en kombination av släcksystem och metoder innan friläggning, 
håltagning och ventilation genomfördes, som gör att branden begränsas och inte sprider sig 
till övriga delar av byggnaden. Att befälen har is i magen och inte begär att spränga upp 
ventilationsöppningar i taket är en viktig faktor för att inte få ett okontrollerat brandförlopp i 
byggnaden 
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STEP 
Den plottade STEP-analysen har utförts i dataprogrammet Excel. Bilden nedan är endast en schematisk bild över analysen. Analysen syns bättre i 
sin helhet i Excelfilen, vilket kan ses i följande länk. 
 
 
 

file://storbrand.local/data/Gemensam/Grupper/6.%20Process%20-%20L%C3%A4rande/5.%20Olycksutredningar/1.%20Olycksutredningar%202016/Vaxholm%20Stadshotell%20april2016/Arbetsmatrial/STEP%20Vaxholms%20stadshotell.xlsx
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Slutsatser 
Det kan konstateras att tidigt agerande från larmade enheter med en offensiv påtryckning 
mot händelsen har varit faktorer som bidragit till den positiva utvecklingen. Den tidiga 
resursuppbyggnaden, offensiva agerandet från start samt möjligheten att använda flertalet 
olika metoder/tekniker mot brand- och brandgasspridningen är några av de faktorer som 
påverkat. Fler framgångsfaktorer som klart påverkat begränsningen och bidragit till den 
positiva utvecklingen av händelsen är följande: 
 

- Tidig resursuppbyggnad. 
- Skadeplatsstruktur med återkommande stabsorienteringar. 
- Identifiera situationen: framkörning/framkomst/under insats 
- Tillgången till olika metoder/tekniker så som rökdykning med förstärkt baspunkt, in- 

och utvändig släckning, dimspik, skärsläckare och tryckluftsskum.  
- Omfallsplanering i form av förberedelse av sprängramar för håltagning och 

ventilering samt förberedande trycksättning i icke rök- och brandutsatts utrymmen 
med hjälp av PPV-fläktar.  

- Taktisk reserv samt extra resurs vid brytpunkt. Tydlig genomgång med info till 
enheterna innan de sattes in i insatsen på skadeplats. 

- FRYL (information/analys). 
- Användandet av Kanal 8 mellan ledningsnivå 2 och 3 samt ledningsoperatörer.  
- Avlösning VBI/YB med förskjutning. 

 
Inriktningen att inte påbörja omfattande håltagning och ventilation av branden, innan 
effektiv kylning av det underventilerade brandförloppet hade genomförts, bedöms i den här 
händelsen vara ett vinnande koncept. Branden kunde hållas begränsad i både utveckling och 
spridning. 
 
Att använda olika metoder/tekniker för kylning av brandgaser samt ha is i magen och hela 
tiden följa upp om åtgärderna gav effekt är bidragande till händelsens utgång. Skulle åtgärder 
som begränsningslinje genom håltagning och ventilation genomförts hade troligen utgången 
av händelsen sett annorlunda ut och spridningen hade varit mer omfattande. 
 
Utifrån den skadeplatsstruktur som valdes samt de gemensamma stabsorienteringarna 
kunde all personal på skadeplats dela en gemensam lägesbild, vilket bidrog till en bra 
samordning mellan resurserna. Detta har troligen varit framgångsfaktorer till händelsens 
utveckling.  
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Åtgärdsförslag 
Utifrån underlag, intervjuer osv. har det framkommit några förslag till åtgärder för att 
förbättra insatser i framtiden samt hantera/motverka en liknande händelse. Åtgärdsförslagen 
delas in i interna åtgärdsförslag som riktas till SSBF:s organisation och syftar till 
effektivisering av insatser samt i externa förslag som riktas till verksamheten för att motverka 
att en liknande händelse uppstår. 

Externa åtgärdsförslag 
- Detektera uteplatserna där gästerna vistas med brand- och utrymningslarm samt 

införskaffa askkoppar (se barriär 1) 
- Införa rökningsförbud på uteplats och terrass (se barriär 3) 

Interna åtgärdsförslag 
- Fordonsplacering (se rubrik nedan) 
- Tiden för avlösning av styrkor (se rubrik nedan) 

Fordonsplacering 
När första styrka anländer till skadeplatsen väljs en fordonsplacering i närheten av fasaden 
och entrén till Hotellet. Tillkommande styrkor väljer i sin tur en placering strax bakom första 
styrkans. I aktuellt fall finns en parkering och hamnplan ytterligare en bit från fasadsidan och 
entrén. Skulle fordonen placeras där hade det varit ca 20-25 meter till fasad och entrén.  
 
Skulle det uppstått ett förändrat händelseförlopp under tiden då insatsen genomfördes och 
det hade blivit ett ”worst-case” scenario med omfattande brand- och spridningsförlopp skulle 
troligen inte avståndet mellan byggnaden och fordonen varit tillräcklig. Att påbörja ändring 
av fordonsplacering är tidsödande i en händelse där resurserna istället måste fokusera på att 
hantera händelseförloppet och begränsa utvecklingen av branden. SSBF har arbetat fram en 
instruktion vad gäller fordonsplacering och – uppställning, ”OI2-10 Fordonsplacering och – 
uppställning”. 
 
Att välja en fordonsplacering en bit bort från angreppspunkt underlättar också personalens 
arbetsmiljö med avseende på den ljudnivå som uppstår när fordonens pumpar är igång.  

Tiden för avlösning av styrkor 
Under insatsen kunde det konstateras att tiden det tog för styrkorna att avlösa varandra i 
vissa fall var lång. En trolig faktor som påverkade tiden var fordonsplaceringen. När 
styrkorna skulle till att lämna skadeplatsen uppstod problem med att ta sig därifrån på grund 
av att andra fordon placerat sig i vägen och man var tvungen att ändra 
uppställningsplatserna vilket var tidsödande.  
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Bilaga A: Planritning 
 

Våningsplan 2 
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Våningsplan 3 
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Bilaga B: Bilder 
 

 
Figur 9 Branden vid tidpunkt när de första enheterna kommer till platsen. 

 
Figur 10 Brandavskiljning/brandcellsgräns mellan trapphus/reception och konferensdel, 
våningsplan 2. 
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Figur 11 Rummet innanför terrassen där branden startade, våningsplan 3. 

 
Figur 12 Brandgenomträngning i matsalen, våningsplan 2, under terrassen där branden 
startade. 
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Figur 13 Brandens spridning till burspråket, våningsplan 2. 

 
Figur 14 Genomträngning av branden på burspråket, våningsplan 2. 
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