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Bild 1. Byggnaden under branden 
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Underlag för rapporten 
Insatsrapporten, egna upplevelser som RCB under insatsen och samtal med övrig personal som 
medverkade under insatsen. 
 
Händelseförlopp  
Av okänd anledning antänds en mindre friliggande byggnad i närheten av huvudbyggnaden. Denna 
mindre byggnad inrymmer ateljé och garage. Branden upptäcks av en förbipasserande 
lastbilschaufför. 
 
Larmet inkommer till SOS kl. 04:18. Initialt larmas Mörbylånga (stort larm) och RCB. Mörbylånga tar 
med sig 8610 och 8640. Ambulans är först på plats och säger i sin framkomstrapport att det är ett 
garage som brinner kraftigt och att även resterande byggnader är hotade. RCB bedömer då att det 
finns risk för att det finns gasflaskor i garaget och ber ambulanspersonalen (över RAKEL) att dra sig 
bort från garaget. 
 
RCB, 8610 och 8640 anländer ungefär samtidigt. Medan 8610 och 8640 startar upp insatsen begärs 
förstärkning från Färjestaden (stort larm) samt tankenhet och höjdenhet från Kalmar. Styrkeledaren i 
Färjestaden ropar upp RCB för att kontrollera vilka fordon som ska medtagas. 8510, 8520 och 8560 
tas då med från Färjestaden. 
 
Inledningen av insatsen inriktas mot att söka igenom bostadshuset för att kontrollera ifall det finns 
personer kvar, samt att förhindra spridning från garaget till bostadshuset. Brandmän går in i 
bostadshuset för kontroll och andra börjar spola vatten på fasaden till bostadshuset. På sin OBBO 
säger RCB till brandmännen som spolar vatten på fasaden att vara försiktiga på grund av risk för 
gasflaskor i garaget, samt att den västra delen av bostadshuset ska trycksättas. 
 
I garaget finns en dykartub som exploderar. Detta ger upphov till en kraftig tryckvåg som kastar omkull 
brandmännen som befinner sig utanför garaget. Samtliga uppger att de kan fortsätta arbeta. RCB tar 
över som räddningsledare och bestämmer att släckningen vid garaget ska genomföras i skydd från 
säker plats. 
 
Styrkeledaren på 8610 utses till sektorchef vatten med ansvar för vattenförsörjning. Ytterligare befäl 
från Mörbylånga utsågs till sektorchef på den norra sidan och en annan till skadeplatschef. När 8510 
anländer utses styrkeledaren där till sektorchef på den södra sidan (där garaget står och 
spridningsrisken är störst). Detta eftersom 8510 är utrustad med skärsläckare och tillsatsmedlet X-
Fire. Instruktionen till 8510 blir att förhindra brandspridning till bostadshuset. Metoden som väljs är att 
använda tillsatsmedlet X-Fire samt att förbereda med skärsläckaren ifall den skulle behövas. 
Övertryck ska även sättas i östra delen av bostadshuset. Sektorcheferna på norra och södra sidan ska 
även samverka för att inte missa något. 
 
När enheterna från Kalmar anländer får styrkeledaren där utse en plats att ställa upp höjdfordonet på 
ifall det skulle behövas, samt ta kontakt med sektorchefen för vattenförsörjningen. 
 
När tillsatsmedlet X-Fire sattes in blev det väldigt snabb effekt. X-Fire användes på fasaden på 
bostadshuset samt på väggen på garaget som vette mot bostadshuset. Branden släcktes direkt 
medlet påfördes och återantände inte. Efter detta övergår insatsen mot att kontrollera att ingen 
brandspridning skett till någon konstruktion eller liknande. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Okänt. 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Okänt. 
 
Räddningsinsatsen  
Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som finns att hantera 
i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på svårigheter: 
 

 Kort/ingen förberedelsetid. 

 Behovet av mycket snabb insats = stressmoment. 
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 Okänd skadeplats/skadeobjekt.  

 Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra. 
 
Bl.a. dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig kommer att genomföras. 
Men genom att öppet lära från erfarenheter, och dokumentera dessa, säkerställer räddningstjänsten 
möjligheterna till ständiga förbättringar. 
 
Vid insatsen skadades tre brandmän: 
 

1. En brandman som var i närheten av garaget när dykarflaskan exploderade hade väldigt ont i 
örat. Han undersöks av ambulans på plats som rekommenderar honom att uppsöka 
öronkliniken på Kalmar Sjukhus, vilket de ordnar tid till. Därefter lämnar han insatsen och får 
skjuts hem. 
 

2. En brandman som skyddar spridning till östra delen av bostadshuset använder inte rökskydd, 
trots att detta påtalas av RCB, eftersom miljön är bra där han sitter. Senare under insatsen 
börjar han dock må dåligt. Han undersöks av ambulans som kan konstatera att han andats in 
rök och han tas med in till Kalmar Sjukhus. 
 

3. En brandman som skyddat mot brandspridning till bostadshuset har inte heller masken på sig 
och får som en följd av detta en mindre brännskada i ansiktet av strålningsvärme. 

 
Under insatsen användes tillsatsmedlet X-Fire med mycket gott resultat. Det påfördes fasaden till 
bostadshuset som var mest utsatt för värmestrålning från garaget samt på väggen på garaget som 
brann. Efter påförningen släcktes branden helt och återantände inte. Efter detta övergick insatsen i 
bevakningsläge. Förbrukad mängd X-Fire var endast 17 liter och då användes det även till viss mån 
som vanligt vatten. Den mängd som gick åt för att åstadkomma släckningen är alltså mindre än 17 
liter. 
 
Förslag till åtgärder  

1. Det är viktigt för samtliga att vara försiktiga vid bränder med avseende på risk för gasflaskor. 
Detta gäller framförallt vid bränder i garage och liknande. Det finns inget lagkrav på att 
byggnader där gasflaskor förvaras ska vara märkta med skylt. Det är en väldigt svår 
avvägning gentemot vårt uppdrag att göra en effektiv insats. 
 

2. Vid arbete i närheten av branden är det mycket viktigt att personal använder 
skyddsutrustningen på rätt sätt, oavsett om man tycker det behövs eller inte. Befälen har ett 
ansvar att påtala vilken skyddsnivå som gäller och brandmännen har ett ansvar att följa detta. 
 

3. Fortsätta att implementera användingen av X-Fire då det ger en mycket god effekt. 
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
Räddningstjänsten Öland 
Olycksutredningsnätverk Sydost 
MSB  
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Fotobilaga 
 

 
Bild 2. Garaget nästa dag. 
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Bild 3. Garaget nästa dag. Till höger i bild syns närheten till bostadshuset. 
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Bild 4. Förkolnad fasad på bostadshuset mot garaget. 
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Bild 5. Den exploderade dykarflaskan. 




