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Inledning  
 

 
Bakgrund  
2016-03-01 inträffar en brand i ett garage på Gålö. I garaget som är en kombinerad 
uppställningsplats och verkstad förvaras veteranbilar men också gasflaskor i form av gasol 
och acetylen. Brandförsvaret får på väg ut till platsen veta att acetylen finns i garaget och 
taktiska riktlinjer dras upp under framkörningen. På plats påbörjas insats mot den brinnande 
byggnaden i syfte att förhindra brandspridning. När rökdykarna är framme vid garaget och 
börjar lägga på vatten exploderar en acetylenflaska. Flaskan far iväg genom plåttaket och 
landar i sjön bakom rökdykarna, ytterligare en acetylenflaska slungas ut i explosionen och 
landar på marken i närområdet bakom en av rökdykarna. 
 
 
 
Uppdrag  
Produktionschefen har beslutat att insatsen ska utredas med anledning av det tillbud som 
inträffade. Händelseförloppet ska klarläggas för att därigenom kunna utröna om händelsen 
kan föra med sig några lärdomar ställt mot de arbetssätt, rutiner och utbildningsinsatser som 
tidigare har genomförts inom förbundet. 
 

 
Syfte  
Syftet med utredningen är att belysa de erfarenheter och lärdomar som framkommit av 
insatsen och dess genomförande och samtidigt föreslå åtgärder som kan förhindra eller 
minska risken för att en liknande händelse inträffar igen.   
 

 
Metod  
Undersökningen har genomförts via platsbesök och genom att ta del av tillgänglig 
dokumentation från insatsen. Även intervjuer har genomförts av utvalda personer i funktioner 
som har ansetts vara betydelsefulla för insamlandet av erfarenheter från händelsen. 
 

 
Avgränsningar  
Utredningen gör inte anspråk på att vara heltäckande utan har fokus på insatsen genomförande 
fram till olyckstillbudet.   
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Redovisning  
Undersökningens resultat redovisas i form av denna rapport. Rapporten ska redovisas för  
brandförsvarets produktionschef och delges funktionsansvariga 
för reformerad övningsverksamhet innan den sprids genom att 
den publiceras på intranätet och skickas till MSB.  
 

 
Utförare av utredningen  
 
Patrick Johansson, Samordnare för olycks- och brandutredning 
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Sammanfattning   
2016-03-01 klockan 19:17 inkommer larm till Räddningscentralen i Stockholms län, (RCSL) om brand i 
garage på Gålö i Haninge kommun. Informationen kommer från vaktbolaget Verisure som har 
kameraövervakning på objektet och som via sin bildöverföring kan konstatera rökutveckling i 
garaget. Haninge brandstation med släckenhet, tank och ledningsenhet samt Dalarös brandvärn med 
släckenhet larmas. 
Under framkörning framkommer uppgifter om att det ska finnas acetylen i byggnaden och det yttre 
befälet som ligger sist i fordonståget förtydligar på RAPS kanal att arbete ska ske på avstånd till 
byggnad eller i skydd. Samtlig personal på väg till platsen kvitterar given order. I Haninges släckenhet 
resonerar personalen om vad som ska göras när det kommer fram, samtalet mynnar ut i att 
omständigheterna får avgöra om det är möjligt att påbörja kylning eller att evakuera flaskorna. 
Vid framkomst ser styrkan att fastigheten, ett fristående garage, är näst intill övertänt. Styrkeledaren 
går fram till byggnaden och gör en OBBO där han snabbt kan konstatera att det inte går att göra 
något åt byggnaden. Inriktningen blir då att förhindra spridning till omgivningen. Personalen påbörjar 
slangutlägg i syfte att begränsa branden och hinner precis fram till fastigheten med båda rökdykarna 
när en kraftig explosion inträffar. En acetylenflaska slungas genom det tunna plåttaket på garaget 
och landar i sjön bakom dem. Ytterligare en acetylenflaska slungas ut av explosionen och landar på 
marken ca 10 meter från garaget. Det yttre befälet som har parkerat längre från platsen på en yta 
han bedömde som lämplig för ledning, hinner precis fram till styrkeledaren och växlar några ord när 
explosionen inträffar. Det yttre befälet beordrar samtlig personal om återsamling i skydd bakom 
Haninges släckenhet.  
 
Utredningen visar att samtlig personal på väg till platsen visste om att det fanns acetylen i 
byggnaden. Larmade enheter hade också kvitterat en första order från det yttre befälet om att 
arbete ska ske på avstånd alternativt i skydd. Vid framkomst sker dock något annat vilket kan 
betecknas som en näst intill normal insats med slangdragning och påbörjad släckinsats mot 
byggnaden. Utredaren ser flera faktorer som på något sätt har bidragit eller påverkat situationen och 
därmed legat till grund för utfallet.  
  

 Svårigheten med att bedöma avstånd 
 Hur man uppfattar och bedömer objektet vid framkomst 
 Vetskap om vad som är hotat i närområdet 
 Viljan att agera/göra något åt situationen 
 Erfarenhet av den här typen av händelser. 
 Kommunikation och order 

 
Svårigheten med att bedöma avstånd 
Av de intervjuade personerna är det endast en som har uppskattat avståndet mellan 
fordonsuppställning och fastighet någorlunda rätt. Differenser på cirka 130 meter har 
uppmärksammats bland de uppskattningar som har inkommit. Att fordonen hamnar 70 meter från 
byggnaden berodde på att det var den första lämpliga uppställningsplats för fordonen där man 
samtidigt hade möjlighet att observera objektet.  
 
Bedömning av objektet vid framkomst 
Under framkörning beslutades i Haninges släckenhet att de skulle bedöma situationen vid framkomst 
för att se vad de kunde göra. Möjligheten till olika taktiska val finns om förutsättningarna medger 
detta. Både personal som befäl konstaterar dock att det är ”full fart” i byggnaden vilket bör innebära 
skydd för samtlig personal bakom fordonen från den plats de befann sig.  
 

Vetskap om vad som är hotat i närområdet 
Svårigheter med att orientera sig på platsen är en faktor som i det här fallet också har spelat en roll. 
Det personalen kunde se var det närområde som var upplyst av branden. Om det låg någon fastighet 
i närheten kunde man inte se från den plats man befann sig. Dock fick man information av ägaren om 
att en villafastighet ska ligga i närheten av garaget. Befälet var också initialt framme vid byggnaden 
och observerade samma sak.  
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Med hjälp av kartor i en platta eller mobil skulle styrkan snabbt kunna bilda sig en uppfattning om 
hur omgivningen ser ut och dessutom kunna mäta avstånden mellan olika punkter eller fastigheter 
och därefter bedöma om något står under ett allvarligt hot med den vindriktning som råder på 
platsen. En avståndsmätare och en kikare är ett annat hjälpmedel som skulle kunna underlätta den 
initiala orienteringen av området. En drönare skulle kunna komplettera kartbilden eller det man kan 
se från distans genom att skickas fram för att inspektera hotade objekt. Nu var först befälet framme 
vid byggnaden och sedan rökdykargruppen. Ingen av dessa hade något skydd mot splitter vid en 
explosion. Polisen har en SandCat som kan rekvireras för att i skyddad miljö kunna göra 
observationer både av aktuell byggnad som av omgivningen eller för att på ett säkert sätt kunna 
evakuera personer som befinner sig i riskområdet. Det finns även en bärbar splittersköld som man 
kan använda sig av för att på avstånd och i skydd kunna observera eller punktera flaskor med hjälp av 
skytt. 
 
Viljan att agera för att påverka situationen 
Vi har tidigare i utredningar konstaterat att brandpersonalen är lösningsorienterade och gärna 
vill göra något för att om möjligt påverka eller förändra situationen. Det ligger helt enkelt inte i 
brandmannens natur att bara avvakta. Det här medför att befälens roll som en säkerhetsbarriär 
blir än viktigare för att undvika ett för stort risktagande i förhållande till vad som kan uppnås 
med insatsen. Då utbildningsnivån gällande gasflaskor skiftar inom förbundet bör en rutin för 
aktiv och passiv insats upprättas för att minska dessa skillnader. 
 

Erfarenhet av den här typen av händelser 
Vid intervjuer uppger de inblandade att man vet att det finns risker med gasflaskor och att de 
kan explodera men att de inte kände till vilka enorma krafter det handlar om. Med erfarenheten 
från en explosion skulle de aldrig sätta sin fot i närheten av aktuell byggnad. 
En riktad utbildningsinsats där man om möjligt förevisar flasksprängning både via filmvisning 
som praktiskt skulle behöva genomföras för samtlig personal för att påminna om krafterna som 
är involverade. Detta moment skulle sedan kunna vara återkommande med lämpliga intervaller 
för att ständig få en påminnelse om vikten av att arbeta och uppträda på ett säkert sätt när 
gasflaskor är inblandade. Utredaren föreslår även att en rutin för aktiv och passiv insats arbetas 
fram. Rutinen bör utformas enligt principen för kemikalieinsats med en zonindelning som klart 
definierar riskområde och krav på skyddsnivå. 
 
Kommunikation och order 
Befälet på 4410 beslutar efter sin OBBO att slang ska läggas ut med en förgrening i höjd med det 
staket som löper tvärs över tomten och att smalslang sedan ska läggas på vardera sida om 
fastigheten i förebyggande syfte. Tanken är att utrustningen ska ligga på plats och färdig att 
användas om det uppstår en akut spridningssituation. Personalen uppfattade dock ordern med 
slangutlägg som att man skulle lägga på vatten för att förhindra spridning. Här har någon form av 
missförstånd uppstått, möjligen av den anledningen att befälet inte förklarar fullt ut vad han vill 
ha utfört och med vilka restriktioner. Vikten av tydlighet i kommunikation kan aldrig 
understrykas tillräckligt mycket men måste samtidigt kompletteras med en uppföljning där 
befälet gör en avstämning eller kontrollerar att order blir utförd på det sätt som det är tänkt. 
Utredaren kan se liknande mönster från andra utredningar där kommunikationen brustit främst 
beroende på att man antar eller räknar med att den andra parten vet vad som menas, kanske 
med anledning av att det är en ”rutinerad” eller en ”erkänt” skicklig yrkesman. Ett sätt att 
förebygga detta är att be mottagaren repetera vad som ska utföras för att därigenom stämma av 
att man menar samma sak. Det handlar inte om misstro på något sätt utan enbart om att skapa 
en samsyn kring utförandet och de säkerhetsaspekter som är involverade. 
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1.    Faktainsamling 

Under följande avsnitt presenteras de fakta som har samlats in under utredningen i form av 
dokumentation och intervjuer. 
 

1.2 Platsen 
Gålö är beläget mellan Sandemansfjärd och Horsfjärden i stadsdelen Västerhaninge i Haninge 
kommun, (bild 1). Brandförsvarets körtid till platsen är enligt uppgifter i Zenit 19 minuter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1 

 
 

Fastigheten är belägen vid Mörudden öster om den större Oxnövägen som fungerar som 
genomfartsväg på halvön. Förutom garaget finns det fyra bostadsfastigheter på udden. 
Avstånden till dessa är som minst 30 meter och som mest 185 meter. Väderförhållanden på 
platsen den aktuella kvällen var +2 grader och sydostliga vindar cirka 6 meter/sekund. Detta 
innebär gynnsamma förhållanden i och med att vinden inte ligger direkt mot någon fastighet 
utan sveper in mot den lilla vik som avskiljer aktuell fastighet med Oxnövägen, (bild 2). 
 

Bild 2 
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1.3 Objektet 

Byggnaden består av en enkel träkonstruktion klädd med korrugerad plåt och isolering, (bild 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 Byggnaden i dagsljus dagen efter, vy från styrkans angöringsplats.  Bild 4 Byggnaden från sjösidan/från viken. 

 
 

1.4 Angöringsplats 
Brandförsvarets fordon placeras cirka 70 meter från den brinnande fastigheten. Både släckenhet 
och tank placeras som skydd för personal. Ledningsenhet placeras 165 meter från byggnaden. 
Tankenhet som under insatsens senare del vattenförsörjde den ringled som lades ut i syfte att 
skydda hotade byggnader, placerades cirka 180 meter från byggnaden, (fordonsplacering i höjd 
med ledningsplats men längre till höger utanför bild) (bild 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5  
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1.5 Räddningsinsatsen 
2016-03-01 klockan 19:17 inkommer larm till Räddningscentralen i Stockholms län, (RCSL) om 
brand i garage på Gålö i Haninge kommun. Informationen kommer från vaktbolaget Verisure 
som har kameraövervakning på objektet och som via sin bildöverföring kan konstatera 
rökutveckling i garaget. Haninge brandstation med släckenhet, tank och ledningsenhet samt 
Dalarös brandvärn med släckenhet larmas. 
Under tiden får räddningscentralen uppgifter om att det finns gasflaskor på platsen, att 
fastigheten är ett garage till en villa och att kunden/ägaren är på plats och försöker att flytta på 
bilar som förvaras i garaget. Det ska röra sig om veteranbilar som han försöker att rädda och att 
gasen som förvaras ska vara acetylen. 
 
Den här informationen förmedlas via RCSL till larmade enheter på väg till platsen. Det yttre 
befälet som med sin enhet ligger sist i fordonståget från Haninge brandstation upprepar 
meddelandet om att det finns gas på platsen och att insats ska genomföras på avstånd 
alternativt i skydd. Detta kvitteras från samtliga enheter på väg till platsen. 
I Haninges släckenhet resonerar personalen om vad som ska göras när det kommer fram, 
samtalet mynnar ut i att omständigheterna får avgöra om det är möjligt att påbörja kylning eller 
att evakuera flaskorna. 
Klockan 19:36 inkommer på nytt samtal från Verisure som meddelar att ingen ytterligare 
spridning har skett och man undrar samtidigt var brandförsvaret är. Larmoperatören som ser de 
larmade enheterna på sin skärm meddelar att brandförsvaret är framme inom några minuter. 
Ytterligare larmsamtal kommer in till räddningscentralen gällande händelsen och den operativa 
chefen förstärker nu den initiala larmningen med en tankenhet från Botkyrka och med en 
sambands och ledningsoperatör från Lindvretens brandstation. 
Klockan 19:41 inkommer en framkomstrapport från 4410 som säger, ”större byggnad 15x15 
meter, övertänd”. 
 
Personalen kliver ur sina fordon och genomför en kort samling i avvaktan på att befälet ska 
genomföra sin OBBO. De kan från sin position se att det nu är ”full fart” i byggnaden. Befälet får 
vid framkomst uppgifter från ägaren att det finns gas i garaget och att det ligger ett boningshus 
bakom garaget. Befälet går fram till byggnaden och konstaterar direkt att det inte går att göra 
något åt själva garaget. Inriktningen blir att begränsa branden till garagebyggnaden.  
Personalen börjar omgående att lägga ut slang. Tre grovledningar kopplas upp och förgrenas 
sedan till två strålrör kopplade med 50 meter smalslang vardera. Rökdykarledaren stannar vid 
förgreningen som är i höjd med ett staket cirka 20 meter från fastigheten. De båda rökdykarna 
avancerar framåt på varsin sida om byggnaden. 
 
Det yttre befälet har under slutfasen av framkörningen hittat en plats han bedömer vara bra för 
ledning med möjlighet att vända fordonet, samgruppera med polis och där skogen samtidigt 
skyddar. Han parkerar 165 meter från den brinnande byggnaden och plockar ihop den utrustning 
han bedömer sig ha användning av och beger sig sedan till 4410. 
 
Klockan 19:48 inkommer ett nytt läge från 4410 som säger, ”Garage 15x15 meter, tre till fyra 
meter högt, fullt med veteranbilar, begränsar, vet inte vart gasflaskorna står så avvakta med 
skytt” 
 
De båda rökdykarna har nu påbörjat släckningsarbetet, de inser snabbt att de inte kommer åt 
själva branden därför att de enda håligheterna de kan hitta i byggnaden är takfoten. Den ena av 
de två rökdykarna kommer dock ihåg att han hade sett ett trasigt fönster på fastighetens gavel på 
sin väg fram till byggnaden. Han bestämmer sig för att ta sig till en bättre position för att därifrån 
kunna få vatten på brandhärden. Samtidigt har nu det yttre befälet anlänt till styrkeledaren vid 
4410. Han ser hur personal är framme vid byggnaden och arbetar och ifrågasätter detta 
arbetssätt av styrkeledaren. Han hinner precis säga ”vad gör vi om det smäller”? Då hörs en 
kraftig explosion från byggnaden. Det yttre befälet går direkt ut på radio och försöker att få 
kontakt med personalen som är framme vid byggnaden, dock utan att lyckas. Rökdykarna och 
rökdykarledaren släpper i samband med explosionen allt de har för händerna och springer tillbaka 
till 4410 där det yttre befälet nu har samlat personalen för att räkna in alla och för att lägga upp 
nya riktlinjer. 
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Inriktningsbeslutet som följer är att insatsen övergår till en defensiv/(passiv) insats med 
riskområde 300 m. För att om möjligt kunna rädda boningshuset planeras det för slangdragning 
runt området i skydd av terrängen och på ett betryggande avstånd till den brinnande byggnaden. 
Gynnsamma väderförhållanden råder också på platsen med en vindriktning bort från 
boningshuset vilket medför att slang och vatten endast kopplas upp för att användas vid behov. 
Därefter övergår insatsen till ett bevakningsuppdrag från säker plats.  
Läge inkommer klockan 20:53 från ledningsenhet 237-8080. ”Man har lyckats att dra vatten i 
kringgående skydd. Man har nu möjlighet att skydda boningshuset. Läget är gynnsamt. Vinden 
ligger åt rätt håll. Fortfarande med defensiv insats. Ägaren har bekräftat att det finns två stycken 
acetylen och två stycken argongasflaskor varav en acetylen har smällt”. 
 
Efter samråd mellan det yttre befälet och den operativa chefen på räddningscentralen tas beslut 
av den operativa chefen att räddningstjänst med bevakning av området ska fortlöpa i 24 timmar, 
d.v.s. fram till klockan 19:30 den 2 mars vartefter avspärrningarna hävs. 

1.6     Utbildning - övning 

Ser vi till förbundets utbildningar får man från innevarande år som en introduktion vid 
nyanställning en genomgång av de risker som är inblandade med gasflaskor. Vid 
påbyggnadsutbildningen (SKAV 1 & 2) genomförs ytterligare ett utbildningsblock på cirka 2 
timmar om gasflaskor och riskerna med dessa. Detta utbildningsblock ingår även i förbundets 
uppdaterade rökdykarledarutbildning. Mellan och efter dessa punktinsatser kan det skilja 
väsentligt mellan stationerna om vad som är genomfört och inte och med vilket tidsintervall då 
varje station ansvarar för sin egen övningsplanering, d.v.s. det finns ingen övergripande stomplan 
för vad som ska övas och med vilka intervaller. Backar vi några år tillbaka i tiden får nyanställda 
allt från ingen utbildning till lite utbildning/information i ämnet. Timanställda har så vitt 
utredaren har lyckats ta reda på ingen utbildning alls i ämnet. Det som dock gäller generellt för 
förbundets utbildningar är att det är uteslutande teoretiska. Skyttarna har av naturliga skäl 
praktiska skjutövningar i sin utbildning och fortlöpande övningar. 

1.7 Insats med gasflaskor 

Enligt de utbildningsmaterial som finns på MSB ”Beskjutning av gasflaskor” fastslår den att det 
finns två typer av insatser då gasflaskor är involverade. Dels den aktiva insatsen som innebär att 
man från skyddad position kyler flaskan/flaskorna fram till dess att en skytt kan oskadliggöra 
dessa. Den andra typen av insats, den passiva, innebär att man om möjligt kyler flaskorna från 
skyddade positioner, spärrar av ett riskområde med utgångspunkt från 300 meter och väntar i 
24 timmar. Dock framgår det av utbildningen att det kan vara ett bättre alternativ att inte kyla 
flaskorna alls med tanke på att man dels bara kan fördröja ett pågående sönderfall och dels gör 
av med stora mängder släckvatten som kan medföra miljöskador. Att inte göra någonting annat 
än att spärra av och utrymma kan således påskynda processen med kärlsprängning och i vissa 
fall innebära att man kan häva avspärrningarna tidigare än de rekommenderade 24 timmarna. 
 

1.8 Rutiner 

De skriftliga rutiner som utredaren har hittat är I725 säkerhetsinstruktion för skytte och 
I728 beskjutning av gasflaskor. Dessa två instruktioner är dels för hantering av vapen och 
dels rutiner för genomförande av en aktiv insats där gasflaskor ska punkteras med skytt. 
I instruktion I704 Riskbedömning enligt AFS 2007:7 §4 framgår det att just risken för 
acetylen ska beaktas i ”byggnader med lågt brandmotstånd” där de kan anses vara 
vanligt förekommande. De framgår också av instruktionen att samtlig operativ personal 
ska ha förmågan att göra relevanta riskbedömningar utifrån situationen och att ”riskerna 
vid egendomsräddning ska minimeras”. Utöver dessa instruktioner har utredaren inte 
kunnat finna något skrivet om den passiva insatsen annat än det som kan hittas i 
utbildningsmaterialet från MSB, som också innehåller ett särskilt stycke från Södertörns 
brandförsvarsförbund gällande beskjutning av gasflaskor. Det utbildningsmaterial som 
förklarar den aktiva såväl som den passiva insatsen har hittats i stationernas egna 
övningsbibliotek. 
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2 Diskussion 

 I följande avsnitt tar utredaren upp de erfarenheter som har identifierats under utredningen. 

 

2.1 Allmänt 

Att man är sitt eget skyddsombud är något som har lyfts fram vid en tidigare utredning och 

innebär att såväl den enskilde brandmannen som befäl förväntas tänka igenom situationen 

och de risker man kan identifiera för att undvika tillbud och skador på sig själv och sina 

arbetskamrater. I instruktion I704 framgår det också att samtlig operativ personal ska ha den 

förmågan. Det kan dock vara lättare sagt än gjort. För att man ska kunna se och förstå vilka 

risker man utsätts för krävs utbildning, information, övning och ibland särskilda rutiner.  

Under intervjuerna kan en vilja skönjas från brandpersonalen att agera, att göra någonting 

för att förändra och förbättra situationen vilket utredaren själv kan känna igen sig i från 

tidiga anställningsår och även kan dra paralleller från en insats genomförd i Nykvarn under 

2015, (en brandman gick där fram farligt nära en bedömt värmepåverkad acetylenflaska för 

att flytta ett fordon). Det är med goda avsikter arbetet utförs men dessvärre i det flesta fall 

med en bristfällig kunskap kring de verkliga risker personalen utsätter sig för. Det här innebär 

att befälens roll på en insats inte enbart är att se till att arbetet blir utfört. Det är också att 

fungera som en form av skyddsbarriär för att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt. Här 

finns det en risk att det kan bli lite slentrianmässigt, lite otydligt och kanske även att vissa 

individer får ta för mycket ansvar, särskilt om det handlar om en erfaren eller erkänt skicklig 

brandman vilket också är något som har noterats i tidigare utredningar. I slutändan är vi dock 

bara människor och människor kan agera felaktigt, ta felaktiga beslut eller utrycka sig på ett 

otydligt sätt som medför missförstånd. Därför är det viktigt att stödja individen med rätt 

verktyg så att risken för tillbud minimeras. Det kan vara som tidigare nämnts utbildning, 

övning och rutiner men också tekniska hjälpmedel. Som exempel kan nämnas att vi inom 

kort kommer att pröva en elektronisk riskbedömning som genomförs omedelbart på plats 

och som med ett klick i plattan skickar bedömningen till övriga befäl knutna till insatsen och 

till räddningscentralen. Detta för att fler ögon ska kunna se de bedömningar som är 

genomförda dels för att skapa en gemensam lägesbild men också för att direkt kunna ställa 

frågor om något är osäkert eller oklart, även om de ännu inte har anslutit till den aktuella 

platsen. Tanken är att detta ska formera ytterligare en säkerhetsbarriär för att minska risken 

för tillbud. 

Om situationen dock för med sig ett antal okända faktorer, kan ”försiktighetsprincipen” vara 

lämplig att använda sig av d.v.s. att man börjar arbeta på det sätt man vet är säkert för att 

därefter avancera bit för bit vartefter mer information och kunskap har inhämtats kring de 

faktorer som varit osäkra.  

 

Erfarenhet: 

 Befälens roll som säkerhetsfunktion är mycket viktig och helt avgörande för insatsens 

genomförande. 

 En mall för riskbedömning gällande insatser med gasflaskor bör utarbetas som stöd 

till ansvarigt befäl. Om möjligt bör den vara elektronisk för snabb spridning till 

Operativ chef och berörd personal knutna till insatsen. 

 Samtlig personal har ett ansvar i att arbetet utförs på ett säkert sätt d.v.s. att påtala 

risker- och/eller osäkerhetsfaktorer för varandra. 

 För att kunna agera som ett eget skyddsombud krävs utbildning, övning och ibland 

även en viss portion av erfarenhet inom området. 

 Om situationen är osäker eller att viktig information saknas som gör att riskbilden 

blir otydlig, kan ”försiktighetsprincipen” vara ett lämpligt arbetssätt inledningsvis. 
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2.2 Platsen 
Den aktuella platsen är ganska avskilt placerad på en udde med fyra boningshus förutom 
aktuellt garage. Avstånden till två av dessa fastigheter är minst sjuttio meter varför 
spridningsrisk till dessa kan avskrivas med rådande vindförhållanden. Den tredje 
fastigheten, boningshuset som tillhör ägaren till garaget ligger trettio meter från garaget 
med en vindriktning från fastigheten vilket bör innebär att spridningsrisken kan betecknas 
som mycket liten eller möjligen att den inte kan uteslutas om man nu skulle skriva ett 
sakkunnigutlåtande. Samma bedömning kan göras till det fjärde boningshuset där 
skogsvegetation möjligen skulle kunna bidra till spridning fram till fastigheten men då i 
riktning mot vinden. Rådande förhållanden på platsen är således gynnsamma för en helt 
passiv insats med avspärrning på 300 meter och bevakning vilket skulle beröra ett fåtal 
personer under den tid explosionsrisk anses föreligga. Det här vet dock inte personalen 
initialt. Det är först under insatsens senare del de får en klarare bild av hur området ser ut. 
Styrkeledaren får vid framkomst information från ägaren om att det finns ett boningshus 
bortom garaget. Styrkeledaren går då fram för att göra en bedömning dels av den 
brinnande byggnaden och dels av den direkta omgivningen. Utredaren tror att ett 
hjälpmedel som en vanlig platta eller smartphone där man snabb kan slå upp en satellitbild 
över området och samtidigt har möjlighet att i kartbilden mäta avstånden mellan olika 
punkter eller fastigheter skulle kunna hjälpa personalen att få en nödvändig överblick över 
området utan att behöva utsätta sig för risker genom att gå fram för att orientera sig. 
Ytterligare hjälpmedel skulle kunna vara en avståndsmätare och en kikare med vilken man 
från säker plats kan inspektera området och hotade byggnader under förutsättning att det 
är ljust. Med en drönare skullen man dels kunna inspektera den brinnande byggnaden och 
gasflaskornas eventuella placering och dels inspektera byggnader som bedöms vara 
hotade. Därefter med rätt fakta på handen kan befälen lägga upp en lämplig plan för hur 
insatsen ska hanteras på bästa sätt med de förutsättningar som råder. Omgivningen i 
övrigt bjöd inte personalen på några skyddade positioner då det var relativt öppet runt 
garaget. Ett hjälpmedel i de fall man behöver flytta fram, kanske för att genomföra en 
livräddning eller en observation har Polisen en SandCat (bild 7), som är skyddad mot såväl 
splitter som beskjutning och olika typer av explosioner.  
Ett annat verktyg är en splittersköld (bild 6), som är ett bärbart skydd man kan ta med sig 
för att exempelvis kunna observera på avstånd i skyddad miljö eller för att beskjuta en 
gasflaska i öppen terräng. 
      
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Bild 6: Splittersköld    Bild 7: Polisens SandCat finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 
Erfarenhet 

 Våra släckenheter bör utrustas med plattor eller smartphones för snabb tillgång till kartstöd 
med möjlighet till överblick och avståndsbedömningar. 

 Att ledningsenhet 8080 alltid larmas vid misstanke om gasflaskor för snabbt stöd med 
översiktsbilder och övrigt kartstöd fram till dess att enheterna har denna funktion själva. 

 Förbundet bör utvärdera behovet av drönare särskilt med avsikt på att genomföra arbete i 
farlig och riskfylldmiljö på ett säkert sätt. 

 Polisen har en resurs i form av en SandCat som kan användas för livräddning alternativt 
observation inom beslutat riskområde. 

 Förbundet bör utvärdera om splittersköldar ska placeras strategiskt på några av våra stationer. 
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2.3 Utbildning - övning 
De personer som under utredningen har intervjuats har samtliga uppgivit att de har fått 
information om att det förvaras gasflaskor i form av acetylen i byggnaden. Samtliga uppger 
också att de vet om att det finns risker med gasflaskor och att man ska vara försiktig men att de 
aldrig har varit med om att det har exploderat tidigare, d.v.s. de har inga referenser som anger 
effekten eller konsekvensen av en explosion. Avsaknaden av just dessa referenser ser utredaren 
som kanske den enskilt största orsaken till att man nu vistades nära byggnaden utan skydd. Flera 
av de intervjuade uppger också att de aldrig skulle kliva fram till byggnaden igen när de nu vet 
vad som kan hända. 
 
Av de utbildningsunderlag utredaren har lyckats hitta och genom de stickprovsintervjuer som 
har genomförts med personal som har varit involverade i aktuell händelse, men också med 
personal som inte har varit involverade i denna insats, antyder den att det sannolikt är stora 
skillnader mellan vad som har övats och hur ofta. En del har under utbildningar via 
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått utbildning och övning gällande 
gasflaskor medan andra svagt kan minnas någon utbildning för 10-15 år sedan inom 
brandförsvaret. Enstaka personer uppger att de har övat med tätare intervaller genom åren.  
 

Utredaren ser här ett behov av en utbildning som fräschar upp kunskaper som delvis redan finns 
men som med rätt pedagogik också kan få fram vikten av att arbeta efter klara rutiner när vi har 
att göra med brandpåverkade gasflaskor. Rent teoretiska utbildningar behöver kompletteras 
med filmförevisningar som verkligen klargör krafter och effekter av explosioner. Detta behöver 
sedan om möjligt kompletteras med en praktisk förevisning med lämpliga intervaller. Att 
arrangera förevisningar av riktiga kärlsprängningar är dock ingen lätt sak. Därför kan det bli svårt 
att genomföra detta med täta intervaller. Med bra dokumentation av de förevisningar som 
genomförs och att den personal som har erfarenhet av kärlsprängningar kan agera faddrar eller 
kunskapsbärare, kan vi genom goda förebilder sprida både kunskap och ett tryggt arbetssätt 
vidare i organisationen. Att man nu har skapat ett rejält utbildningsblock i ämnet som en del i 
SKAV 1 & 2 och i rökdykarledarutbildningen är mycket positivt och ett steg i rätt riktning.    
 
Med anledning av att utbildningsnivån både på befälssidan som hos brandpersonalen i dagsläget 
är av skiftande karaktär, bör en grundläggande rutin arbetas fram som beskriver lämpligt 
arbetssätt vid aktiv och passiv insats. Givetvis kan ansvarigt befäl på plats göra avsteg från detta 
om det är motiverat, men syftet med rutinen är att få ett likvärdigt arbetssätt över hela 
förbundet som styrkorna kan känna igen sig i och kan öva efter. Utredaren förordar ett 
förhållningssätt som används vid kemikalieolyckor med zonindelning där riskområden och krav 
på skyddsnivåer klart definieras. 
 

Erfarenhet: 
 Ett utbildningspaket bör arbetas fram gällande brand i gasflaskor som på ett tydligt 

sätt förmedlar såväl risker som olika arbetssätt. 
 Förbundet bör besluta om tidsintervall för återkommande fortbildning i ämnet för att 

underlätta planering med övriga åtaganden och för att säkerställa att fortbildning 
genomförs. 

 Förbundet bör upprätta en rutin för aktiv och passiv insats vid händelser som 
omfattar gasflaskor. Rutinen bör omfatta zonindelning enligt principen för 
kemikalieinsats och ska klart definiera tillträdesgränser och skyddsnivå. 
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2.4 Beslut och order 
De order som delas ut under framkörning av det yttre befälet har uppfattats som tydliga av 
inblandad personal. I släckenhet 4410 resonerar man dock om vad som kan vara lämpligt att göra 
vid framkomst men samtalet mynnar ut i att styrkeledaren beslutar att avvakta till dess att man 
kan se objektet och efter det ta ett beslut. Det yttre befälet stannar till längre ifrån byggnaden då 
han hittar en plats som han upplever som lämplig för ledning. Han kan dock inte se objektet 
därifrån varför han plockar ihop sin utrustning för att gå fram och prata med styrkeledaren på 
4410. Under tiden stannar släck- och tankenhet på den yta de upplever som tillräcklig för att få 
plats med enheterna och där de samtidigt kan observera objektet. De kan från sin position se att 
de är ”full fart” i byggnaden och får samtidigt information av ägaren att gas förvaras i garaget och 
att det även ligger ett boningshus en liten bit bakom den brinnande byggnaden. 
Efter styrkeledarens OBBO förmedlas uppgiften om att påbörja slangutlägg med en förgrening i 
höjd med det staket som finns 20 meter från byggnaden och därifrån förgrena till smalslang på 
vardera sida om byggnaden. Styrkeledarens tanke med detta var proaktiv, d.v.s. att lägga ut 
slangen för att vara beredd om det framöver skulle finnas ett behov av att hindra spridning. 
Personalen uppfattar däremot uppgiften med slangutlägg som att de aktivt ska arbeta med att 
begränsa branden till byggnaden.  Ett läge från styrkeledaren inkommer också cirka sju minuter 
efter framkomst som anger, ”Garage 15x15 meter, tre till fyra meter högt, fullt med 
veteranbilar, begränsar, vet inte vart gasflaskorna står så avvakta med skytt”. Det förefaller 
som att det har förekommit någon form av missförstånd mellan styrkeledaren och övriga 
personalen vilket naturligtvis kan inträffa ibland. Ett sätt att minska risken för missförstånd är 
att låta mottagare repetera och förklara uppgiften för att därigenom kunna stämma av om 
man har en samsyn på vad som ska utföras och hur det lämpligen bör utföras med anledning 
av den riskbild som föreligger. Ett annat alternativ kan vara att ställa frågor till mottagaren som 
då får förklara vad som ska utföras och hur. Ytterligare ett sätt är att följa upp det arbete som 
pågår för att få en bild av hur det genomförs och vilken effekt vald metod genererar. Nu var 
det visserligen ganska mörkt på platsen men det yttre befälet uppger att han mycket väl ser att 
personal är framme vid byggnaden på sin väg fram till styrkeledaren vilket gör att 
styrkeledaren sannolikt kan följa det arbete som pågår från den position han har vid släckenhet 
4410. Den viktigaste punkten dock är själva beslutet att gå fram mot byggnaden i oskyddade 
positioner. Det beslut som borde tagits av styrkeledaren med de förutsättningar som fanns var 
det beslut som yttre befälet signalerade under framkörning, d.v.s. att hålla avstånd om det inte 
går att arbeta från skyddade positioner. Den lärdomen är också det som de inblandade själva 
har tagit med sig från insatsen. 
Ser man till erfarenheter från övriga landet finns exempel på insatser där man har tagit ett 
aktiv beslut att inte genomföra en livräddande insats med anledning av explosionsrisken då 
skyddet för egen personal inte har kunnat säkerställas. 
 
 
 
Erfarenhet: 

 En avstämning av beslut och order kan genomföras via frågeställningar där mottagare 
får beskriva vad som ska utföras och hur. 

 Uppföljning av tilldelad arbetsuppgift kan genomföras visuellt- och/eller genom att 
mottagare får beskriva vad som pågår och vilken effekt vald metod genererar. 

 En avvägning mellan personalens säkerhet i förhållande till vad som kan uppnås med 
insatsen måste alltid genomföras. 

 Vid framkomst bör inte någon insats startas före det att en zonindelning är upprättad 
med främst het och varm zon. Undantaget är vid livräddningssituationer under 
förutsättning att befälet bedömer situationen som att skyddet för egen personal är 
godtagbart. 
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3. Slutsats 
Nedan följer ett antal förslag på åtgärder utan inbördes rangordning som utredaren bedömer som 

lämpliga för att höja säkerheten vid arbete med värmepåverkade gasflaskor. 
 

3.1 Förslag på åtgärder 
Följande åtgärder bör beaktas i ett förbättringsarbete som syftar till att höja säkerheten vid insatser 
med gasflaskor. 
 

 Ett utbildningspaket gällande brand i gasflaskor bör arbetas fram som tydligt beskriver risker 
och konsekvenser av en flaskexplosion och samtidigt beskriver lämpliga arbetssätt utifrån 
perspektivet aktiv och passiv insats. 
 

 En rutin bör arbetas fram som stöd till befäl gällande riskbedömning och handlingssätt vid 
såväl aktiv som passiv insats för att skapa ett gemensamt arbetssätt som personalen kan 
känna igen sig i och öva efter. 

 
 Beslut om utbildningsintervall för fortbildning inom ämnet bör fastställas, dels för att 

underlätta planeringsarbetet med övriga åtaganden men också för att säkerställa att 
fortbildning sker i lämplig omfattning. 
 

 Ledningsenhets 237-8080 bör alltid larmas till insatser där misstanke om gasflaskor finns. 
Detta för att bland annat stödja operativ personal med översiktsbilder och möjlighet till 
avståndsmätningar. 
 

 Våra 10 och 20 bilar bör utrustas med plattor för tillgång till kartstöd med möjlighet till 
översiktsbilder, avståndsmätningar och elektroniska riskbedömningar. 

 
 En elektronisk riskbedömning som snabbt kan spridas till berörda befäl bör arbetas fram. 

Detta för att stödja befäl vid olika bedömningssituationer och samtidigt få fler ”ögon” på de 
bedömningar som är gjorda, dels för att minska risken för tillbud och dels för att skapa en 
gemensam lägesbild. 
 

 Förbundet bör utvärdera behovet av en drönare särskilt med avsikt på arbete i farlig miljö. 
 

 Förbundet bör utvärdera behovet av splittersköldar för att öka säkerheten för personal i 
områden som saknar naturligt skydd och därigenom möjliggöra observationer eller för att 
om möjligt oskadliggöra gasflaskor från säker plats.  

 
 Polisens SandCat bör beaktas vid insatser med gasflaskor. 

 
 Förbundets har tidigare haft avståndsmätare placerad på minst ett ledningsfordon. En 

behovsprövning av verktyget bör genomföras för att underlätta orientering och bedömning 
av riskområde i samband med värmepåverkade gasflaskor. 

 

 Vid insatser som för med sig osäkra situationer eller då viktig information saknas 

som gör att riskbilden blir otydlig, bör ”försiktighetsprincipen” inledningsvis 

användas som arbetssätt. 
 

 Under insatser behöver tilldelat uppdrag följas upp för att säkerställa att det utförs 

enligt tänkt plan med rätt restriktioner och samtidigt genererar en effekt som möter 

förväntat utfall. 
 

 Vid framkomst bör inte någon insats startas före det att en zonindelning är upprättad 
med het och varm zon. Undantaget är vid livräddningssituationer under förutsättning 
att befälet bedömer situationen som att skyddet för egen personal är godtagbart. 
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