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Utredningen 
 
Bakgrund, syfte och omfattning 
Denna brandorsaksutredning är ett resultat av det lagkrav som framgår i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, kap. 3, § 10. Utredningen ska om möjligt klargöra orsaken till branden och 
om den hade kunnat förhindras. Utredningen omfattar endast själva branden, räddningsinsatsens 
genomförande har utvärderats separat. 
 
Det övergripande syftet är att utveckla det olycksförebyggande arbetet och sprida de erfarenheter 
som branden har gett upphov till. 
 
Utredningen är baserad på ärendets insatsrapport, ärendeloggen från SOS, insatsutvärderingen, 
brandplatsundersökningen och uppgifter från den vid tillfället tjänstgörande räddningsstyrkan, 
polis, grannar och byggnadsingenjör i Svedala kommun. 
 
Samtliga fotografier i rapporten är tagna av utredarna, förutom i bilaga A som togs av ett befäl på 
räddningstjänsten i Svedala. 
 
Utredningen har kvalitetsgranskats av brandingenjör Magnus Strid. 
 
Sammanfattning 
Måndagskväll 2016-08-01 larmas räddningstjänsten i Svedala till en brand i ett radhuskomplex 
på  i Svedala. När räddningstjänsten kommer fram har övertändning redan skett i 
startlägenheten. 

Slutsatsen av utredningen är att med stor sannolikhet har branden startat i sovrummet och pågått 
under längre tid. Brandstiftaren kan ej med säkerhet säkerhetsställas, men en trolig brandstiftare 
är cigarett som tappats/glömts i sängen. Från startlägenheten har branden med stor sannolikhet 
spridit sig upp på vinden. Då vinden ej har varit korrekt brandsektionerat, jämfört med dagens 
byggregler har brand- och brandgaser spridit sig till de resterande lägenheternas vindar i 
radhuskomplexet.  

Radhuskomplexet, som brann vid räddningstjänsten framkomst, blev totalförstört och en person 
omkom. Vid räddningstjänstens framkomst var troligen samtliga vindarna i radhuskomplexet 
redan brand- och brandgaspåverkade vilket innebar att räddningstjänsten fick fokusera på att 
begränsa branden till radhuskomplexet och skydda intilliggande byggnader. 
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Brandplatsundersökningen 
 
Grundläggande omständigheter 
En inledande undersökning genomfördes samtidigt som räddningstjänstens insats och följdes av 
en mer omfattande brandplatsundersökning under eftermiddagen den 3:e augusti. 
Kriminaltekniker från polismyndigheten hade under förmiddagen samma dag genomfört sin 
undersökning. 
 
Platsbeskrivning 
Radhuskomplexet bestod av fyra i hopbyggda enplanslägenheter.  Radhuset låg i ett område med 
ett antal liknade byggnader. Lägenheten som branden startade i illustreras i figur 2.  

 

Figur 1 Flygbild på brandutsatt radhuskomplex. Bilden är tagen innan branden 
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Figur 2. Lägenhetens planlösning  

 
Byggnadstekniskt 
Följande beskrivning nedan är hämtad från den tekniska beskrivningen från bostadsnämnden, 
740423 dnr 189/73: 
 
Översta bjälklaget: 9 millimeter gipsskiva, plastfolie, glespanel, isolering 15 + 5 mineralull.  
 
Lägenhetsavskiljande väggar: 
Regelstomme med 5 centimeter mineralullsmatta i vardera halvan och 15 millimeter spontad 
panel på en sida samt träfiberskiva på den andra sidan. Väggen är klädd med 13 millimeter 
gipsskivor på ömse sidor av vägghalvorna. 
 
Varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat, frånluft. Frånluftsrören är förlagda på vinden, se 
figur 5.  
 
Figur 3 visar mötet av två lägenheter. I taket från lägenheterna ligger endast en 9 millimeters 
gipsskiva sedan träreglar och isolering.  
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Figur 4 visar fasaden på husen, som figuren visar finns det en luftspalt upp, vilket är en vanlig 
förekommande spridningsväg för en brand i radhus.  
 
I bilaga A, redovisas bilder från liknande vindar vilket har observerats på  i 
Svedala.   
 

 
Figur 3 Mötet mellan två lägenheter 
 

 
Figur 4 Fasaden på huset.  
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Figur 5 Ritning på ventilationssystemet 
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Primärbrandrum 
Det är utifrån de uppgifter som framkommit i kombination med platsundersökningen mest troligt 
att branden uppstod i sovrummet vid köket. Brandförloppet har varit intensivt då i princip 
samtliga föremål och ytor i lägenheten har varit involverade i branden. I sovrummet är samtliga 
föremål förkolade även golvet är helt förkolnat. I de resterande rummen i lägenheten är golven ej 
förkolnade i samma utsträckning som i sovrummet. 

I köket och i det andra sovrummet, vid vardagsrummet fanns det värmedetektorer dock inte i 
några andra rum. Värmedetektorerna detekterar när temperaturen stiger med mer än 30 grader 
under en tid på 120 sekunder.  
 
Primärbrandområdet 
Efter utförd platsundersökning kan det konstateras att branden sannolikt har börjat i sängen i 
sovrummet. Stöd för detta är bland annat följande: 
 

-  Vid brandplatsundersökningen kunde det konstateras att sovrummet var mycket mer 
påverkat än resterande rum. Sovrummet längre bort samt vardagsrummet var ej lika 
förkolnat som det andra sovrummet och köket.  

-  Branden måste ha pågått under längre tid eftersom när räddningstjänsten var framme på 
plats 7 minuter senare var lägenheten övertänd och det rök från taket från hela 
lägenhetskomplexet. Personer vittnar även om att lågor har synts från taket redan innan 
räddningstjänsten var framme på plats 

- Den boende i lägenheten hade för vana att röka inne och det är stor sannolikhet att en 
cigarett har glömts i sängen.  

Fotografier finns i Bilaga B. 
 
Brandorsak 
Brandorsaken har inte kunnat bestämmas entydigt. Men eftersom primärbrandområdet bedöms 
vara identifierat med ganska hög tillförlitlighet finns det ett antal möjliga orsaker.  
 
Personen som bor i lägenheten är rökare, det finns därav en risk att personen har glömt en 
cigarett i sängen. Personen har sedan somnat framför teven och eftersom det endast fanns 
värmedetektorer i lägenheten kan en brand med stor rökutveckling pågått under längre tid. 
 
Elfel är även en möjlig orsak dock är rummet så förkolnat från golv till tak att räddningstjänsten 
ej har förmågan att undersöka möjligheten vidare.  
 
 
Brandförloppet 
Denna brand har med stor sannolikhet haft god tid på sig att växa och troligen har stora mängder 
oförbrända brandgaser utvecklats innan en brand brutit ut.  
Då en brand tillväxer exponentiellt har brandförloppet gått snabbt när brandgaserna väl har 
antänt. I lägenheten fanns endast värmedetektorer vilka först detekterar på en temperaturökning 
på 30 grader på en tid på mindre än 120 sekunder. När detektorn väl detekterar har en brand 
sannolikt pågått under längre tid. 
 
Branden har sedan spridit sig till köket, vidare till vardagsrummet och det andra sovrummet. 
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I sovrummet där branden med stor sannolikhet har startat är golvet fullkomligt förkolnat vilket 
golven i de andra rummen ej har blivit. 
I sovrummet som ligger i vägg med intilliggande lägenhet kan konstaterats att den 
lägenhetsavskiljandeväggen har motverkat brandspridning. 
 
Spridningen av brand- och brandgaser till de andra lägenheterna har sannolikt skett via vinden. 
Vinden som med stor sannolikhet ej var korrekt sektionerad mellan de olika fastigheterna vilket 
har inneburit att när brandgaser väl har kommit upp på vinden har de med lätthet spridigt sig till 
hela huskomplexet. I bilaga A redovisas sektioneringen för vindar i liknade huskomplex på 

.  
 
Utredningen har fastställt tre troliga vägar för branden och brandgaser upp till vinden.  

1.    Figur 4 visar taksektionen med en luftspalt. Detta är en av de vanligaste 
spridningsvägarna för en brand i radhus. När det skett en övertändning i lägenheten har 
fönstren gått sönder vilket inneburit att lågor har kommit ut från lägenheten och antänt 
takfoten. Brand- och brandgaser har sedan tagit sig upp via luftspalterna och där efter 
utvecklats vidare och spridit sig genom hela huskomplexet.  

2.    Det finns en möjlighet att branden har gått upp i ventilationen via köket och sedan spridit 
sig på vinden då ventilationen är placerad på vinden. Frånluft är mer robust ur ett 
brandspridningsperspektiv jämfört med tilluft, dock är brandtrycket så pass mycket högre 
än de mottrycket frånluften skapar vilket innebär att det finns en sannolikhet att branden 
har spridit sig till vinden via ventilationen.  

3.    Taket i lägenheterna bestod endast av en 9 millimeters gipsskiva vilket ej är 
motståndskraftigt mot en brand i 15 minuter. Figur 3 visar hur det ser ut där två 
lägenheter möts och vilken sektionering den lägenhetsskiljande väggen har. Mellan 
lägenheterna har branden hindrats dock finns det stor sannolikhet att den 9 millimeters 
tjocka gipsskivan på vinden tidigt i brandförloppet har brunnit av 

 
 

 
Figur 6 Startlägenheten där flamman illustrerar primärbranden 
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Diskussion och erfarenhetsåterföring 

Branden orsakade stora materiella skador samt en person 
omkom. Utredningen har kommit fram till att 
räddningstjänsten har begränsat de materiella skador som 
varit möjliga genom att fokusera på att begränsa branden. 
En ej sektionerad vind samt ett brandförlopp som pågått 
under lång tid är anledningen till det stora skadeutfallet.  
 
Fastställandet av primärbrandplatsen var ej helt enkelt då startlägenheten var i stort sätt utbränd. 
Genom att studera och jämföra hur de olika rummen var förkolnade samt hur de olika 
fönsterpartierna i lägenheten var påverkade är det sannolikt att branden startade i sovrummet, vid 
köket. Brandstiftaren kan ej med säkerhet fastsällas dock tyder brandförloppet på att något har 
legat och glött och producerat stora mängder pyrolysgaser innan övertändning skett. Då den 
boende rökte inomhus finns det en risk att en cigarett har tappats/glömts i sängen och sedan har 
branden fått utvecklas under längre tid.  

Branden upptäcktes först efter att övertändning skett då en av grannarna hörde en smäll, vid 
samma tillfälle får även larmbolaget in larm från lägenheten. En lägenhet som är utrustad med 
brandlarm, borde branden ha detekterats tidigare för att skydda de boende i lägenheten. 
Förklaringen är att lägenheten var utrustad med en värmedetektor som först regerar om 
temperaturen stiger med 30°C under en tid på 120 sekunder. Det anses ej lämpligt att ha en 
värmedetektor i en lägenhet då en rumsbrand hinner utvecklas mycket innan följande 
temperaturstegring uppkommer. Då en brand utvecklas exponentiellt har förloppet efter 
detektering gått mycket snabbt.  
 
Utredningen samt observationen på plats under brandkvällen visade på att branden spred sig via 
vinden till de andra lägenheterna i huskomplexet. Utredningen har kommit fram till att det finns 
flera sannolika vägar som brand- och brandgaserna har kunnat ta sig upp på vinden. Utredningen 
har även efter granskade ritningar samt observationer på plats och information från 
räddningstjänsten dragit slutsatsen att vinden ej har varit sektionerat på ett sådant vis att den 
hindrat brand- och brandgaser att sprida sig mellan de olika lägenheternas vindar. Ovanstående 
beskrivning är orsaken till den totalförstörelse som skedde då spridning till samtliga vindar 
troligen redan skett innan räddningstjänstens framkomst. Hade lägenheten varit utrustad med en 
rökdetektor hade branden sannolikt upptäckts tidigare och det är större sannolikhet att branden 
hade kunnat begränsas till startlägenheten. En vind som hade varit sektionerat på ett sådant vis att 
den kunde motstå en brand i 60 minuter hade även de ökat sannolikheten att skadeutfallet hade 
kunnat reduceras.  Det ska även tilläggas att när radhuskomplexet byggdes ingick samtliga 
lägenheter i samma fastighet, när varje lägenhet några år senare blev egna fastigheter skulle det 
ha säkerställts att varje lägenhet var helt sektionerad. Det är oklart vilka åtgärder som vidtogs vid 
fastighetsuppdelningen.  

Räddningstjänsten konstaterade tidigt i insatsen att hela radhuskomplexet var påverakt. De 
påbörjade en släckinsats av vindarna och startlägenhet, parallellt som de fokuserade på att skydda 
intilliggande fastigheter. Eftersom stora mängde vatten tillsattes i fastigheten beslutade 
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räddningsledaren att det var förknippat med stor risk att låta personer gå in att rädda lösöre, 
eftersom risken för att innertaken skulle kollapsa bedömdes som stor.  
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Bilaga A – Vindens konstruktion  
Nedan följer en beskrivning av möjliga och troliga utformningar av vinden på 9 
i Svedala. 

Bild 1 visar en gipsvägg som går upp till undersidan av yttertaket mellan två lägenheter. 
Träpanelen den ansluter mot är inte spontad, vilket gör att en viss mängd brandgaser sannolikt 
kan ta sig igenom avskiljningen ovanför gipsväggen i springorna..  
 
Bild 2 är från samma vind som bild 1 och visar anslutningen mot ytterväggen av vinden. 
Gipsväggen sluter inte helt tätt mot plåtskivan, vilket innebär att brand- och brandgaser skulle 
kunna ta sig igenom.  
 
Bild 3 och 4 visar en annan vind än bild 1 och 2. Vid brandplatsundersökningen samt från 
uppgifter av andra från räddningstjänsten som varit på plats så sluter inte gipsväggen tätt med 
ytterväggen. Mellan ytterväggen och gipsväggen är det en glipa på 15 – 20 centimeter vilket 
innebär att brand- och brandgaser med lätthet har kunnat sprida sig till samtliga lägenheters 
vindar.  
 
I boverkets byggregler för nybyggnationer idag ställs följande krav för bostäder: 
5:543 Verksamhetsklass 3 

I verksamhetsklass 3A ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan bostadslägenheter med en 
avskiljande konstruktion. (BFS 2014:3). 
Allmänt råd 

Bostadslägenheter bör utföras som egna brandceller och den avskiljande konstruktionen mellan 
bostadslägenheter bör utformas i lägst klass EI 60. (BFS 2011:26). 

 

Hade vindsutrymmen varit sektionerad med EI 60, är det större sannolikhet att branden hade 
kunnat begränsas till startlägenheten. 
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Bild 1 Gipsvägg och träpanel 

Bild 2 Gipsvägg mot ytterväggen 
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Bild 3 Vind med luftspalt mellan gipset 

och ytterväggen 

Bild 4 Vind med luftspalt mellan gipset och 

ytterväggen 
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Bilaga B – Fotografier  
 

Bild 7 Fönsterpartiet från sovrummet ut mot 

innergården  

Bild 7 De två fönsterpartiet från startlägenheten är till höger. Från tvättrum 

och vardagsrum.   
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Bild 7 Golvet i sovrummet där branden startade 

Bild 8 Gränsen mellan intilliggande lägenhet och primärbrandrummet.  
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Brand radhus Svedala   

 
Utvärdering av räddningstjänstens insats i samband med brand i byggnad, radhus, 

, Svedala 
 
Sammanfattning 
En radhusgrupp med fyra bostäder på  i Svedala förstördes efter en brand måndag 
kväll 8/1 2016. 

Polis och räddningstjänst larmades till  vid 22-tiden och kunde då konstatera att det 
brann kraftigt i en boendedel i ett H-liknande ”radhus”. Branden spred sig sedan vidare till de tre 
andra boendedelarna. 

En person omkom i startlägenheten. Boende i de övriga 3 delarna kunde ta sig oskadda ta sig ut. 
Räddningsstyrkor från Svedala och angränsande kommuner deltog i insatsen.  

 
Bild 1. Byggnaden var indelad i 4 lika boendedelar. Branden började i den nedre högra boendedelen och spred sig sedan 
till övriga delar av byggnaden. 
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Byggnadskonstruktion 
Byggnaden är uppförd med dåliga brandcellsgränser från boendedelarna upp till krypvinden (9 mm 
gips och mineralull). En brand kan även sprida sig till vinden via takfoten, där brandcellsgränserna 
är obefintliga. Hela vinden är osektionerad. Det finns alltså en stor sannolikhet att en brand som gått 
upp i vindsutrymmet, sprider sig till hela vinden och sedan ner i de andra boendedelarna. 
 
Metodik 
Utvärderingen baserad på uppgifter som tjänstgörande befäl lämnat efter insatsen samt granskning 
av insatsrapport och SOS ärendelogg. Alla åtgärder finns inte upptagna i denna rapport utan enbart 
de som påverkade insatsen i större omfattning. 
 
Avgränsning 
Utvärderingen omfattar tiden från larm till avslut räddningstjänstinsats. 
 
Utvärderare : Magnus Strid Räddningstjänsten Trelleborg 
 
Skadeobjekt 
Adress : , Svedala  
 
Funktioner ledning ca kl 23.10. 
2628080 Torgny Althin               Räddningsledare/skadeplatschef 
2611080 Magnus Köhlin fd Johansson  Yttre befäl Rsyd/Bakre stöd på brandplatsen 
Gustaf Sandell                       Inre Befäl 
Fredrik Kristell                      Tib Svedala   
 
Sektorer/Organisation ca kl 23.10 

 
Bild 2. Organisationsöversikt, plotting 
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Sammanfattning - förlopp före ankomst 
Ärendet skapas kl 22.13. Svedala och Jägersro larmas till platsen. 262-8080 som finns i närheten är 
snabbt på plats och rapporterar tillbaka att det brinner kraftigt. Samtidigt som 8080 kommer till 
platsen går SOS ut med ett totalinfo. Staffanstorp (skärsläckare larmas till platsen). 
 
Sammanfattning - förlopp efter räddningstjänstens ankomst 
Vi framkomst kunde 8080 konstatera att det var mycket folk på platsen. Branden var kraftig med en 
övertänd lägenhet. Från lägenheten brann det kraftigt ut på innergården via ett fönster. Kraftig 
rökutveckling. Även brand i takskägget. 
 
Uppkomna problem: Ambulansen lämnar en methane-rapport och har även en lång körbeskrivning 
till polisen som kommer från Trelleborg. Detta låser upp den aktuella RAPS-talgruppen under en 
stund. Dessutom tar batteriet slut/funktionsbrist i 8080 radio. Sammantaget innebär detta att 
kontakten mellan bakre ledning och 8080 är bristfällig i inledningsskedet. Efter cirka 10 minuter tar 
Inre befäl beslutet (i samråd med Yttre befäl Hyllie) att förstärkning behöver skickas till platsen. 
Yttre befäl RSyd samt station Hyllie larmas.  
 
Första insats 
8080 tar följande beslut. 
Skydda angränsande byggnad från brandspridning. Släcka branden med hjälp av skärsläckare och 
yttre släckning. Begränsningar: Inget arbete på tak pga rasrisk och brand. 
 
Följande uppgifter fördelades: 
Svedala: Dra fram 76:a och grena till 2 st 42:or. Slå ner brand utifrån samt skydda intilliggande 
radhuslänga. Även slå ner brand i takskägg mot angränsande lägenhet norrut. 
 
Jägersro: Ta in höjdfordon. Släckning utifrån med kanon. Skärsläckare i takkonstruktion på vänstra 
lägenheten. 
 
Staffanstorp: Skydda den högra längan samt sätta in skärsläckare i vinden på den övre högra 
lägenheten. 
 
Uppkomna problem: Problem med pumpen på Svedalas släckbil vilket leder till att slangsystemet 
kopplas om till tankbilen. Detta orsakar en fördröjning i den inledande släckningen. 
 
 
Sammanfattning – Fortsatt räddningsinsats 
YB anländer till platsen och får kontakt med boende för att kontrollera om någon saknas. OBBO 
genomförs och en skadeplatsorganisation enligt bild 2 fastställs. Sektorer enligt nedan. 
 
2 sektorer skärsläckning. 
2 sektorer utvändig släckning från mark 
1 sektor släckning från höjdfordron 
1 sektor vattenförsörjning 
 
Sambandet genomförs på RAPS 11 och skadeplats-talgrupp 811. 
8080 kvarstår som räddningsledare och YB får en stödjande funktion. 
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TIB (Tjänsteman i beredskap) överförs även från 8080 till Fredrik Kristell. Kristell har i 
forstsättning kontakt med den sociala jouren angående boende och tar även in en grävmaskin som 
används för att riva takkonstruktion. 
 
Depå larmas till platsen. 
 
Kommentarer: Skadeplatsorganisationen verkar ha fungerat bra och detsamma gäller sambandet och 
TIB:s arbete. 
Skadeplatsorganisationen omfattade 6 sektorer med i princip ett fordon i varje sektor. Antalet 
sektorer borde minskats ner, då det är lättare att styra färre sektorer och då läggs även större ansvar 
på sektorchefer.  
 
Uppkomna problem: 
Skärsläckarinsats 
 

 
Bild 3. 
 
Hur väl en skärsläckarinsats lyckas beror givetvis på hur brandförloppet ser ut, byggnadens 
konstruktion, hur snabbt man kan komma igång med släckning, vindriktning osv. Det är alltså en 
mängd faktorer som påverkar ett lyckat resultat. I (bild 3 ovan.) både högra och vänstra lägenheten 
har skärsläckarinsats genomförts. Skadebilden mellan de olika lägenheterna skiljer sej rätt mycket 
åt. Den högra lägenheten har betydligt mindre skador trots att den ligger närmare initialbranden. 
Initialbranden var lokaliserad närmast ovanför (på denna bild) den minst skadade lägenheten. Efter 
att ha undersökt vad som skiljde de båda skärsläckarinsatserna åt, framkom ett par faktorer som är 
värda att kommentera. 
 

Uthållighet. I sektorn i den högra lägenheten fanns mer personal. Mer personal innebär i det här 
fallet utökad uthållighet, då fler personer kan dela på det tunga arbetet.  
I ett senare skede av insatsen blir skärsläckaren i den högra lägenheten/sektorn överhettad och måste 
tas ur drift. Detta skapar också frågetecken om uthålligheten på en skärsläckarenhet. 
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Åtkomst/släckinsats. I den högra sektorn/lägenheten har man tillgång till en plattform. Det innebär 
att man kan komma upp i rätt arbetshöjd och skjuta i rätt riktning. En avgörande faktor för att lyckas 
med skärsläckare. 
I den vänstra sektorn/lägenheten får man skjuta från marken. Skärsläckaren riskerar därmed att 
skjuta rätt igenom yttertaket. Släckverkan blir helt enkelt betydligt sämre.  
 
Kommentar skärsläckarinsats. Om räddningstjänsten idag begär ut skärsläckare till en olyckplats är 
den anländande skärsläckarenhetens insatsmöjligheter väldigt olika. Det enda som är gemensamt är 
att det finns en skärsläckare. Nedan finns listat ett antal skillnader. 

 Vilken utbildning och övning har personalen fått? 
 Antalet personer som ingår i skärsläckarenheten, och därmed uthålligheten på enheten. 
 Var sitter skärsläckaren monterad? Släckbil, höjdfordon, eget mindre fordon? 
 Kan enheten göra en släckinsats på egen hand? Måste de få hjälp från annat håll? Tex med 

höjdfordon eller plattformar. Rimligtvis borde en skärsläckarenhet kunna göra en insats i 
takkonstruktionen på en enplansbyggnad, utan att behöva hjälp från andra enheter. 

 
Sammanfattningsvis borde det finnas någon form av samsyn på vad en skärsläckarenhet är för 
något. Vad kan vi förvänta oss för insatsmöjligheter och vad behöver enheten hjälp med? 
 
Uppkomna problem: 
Avlösning 
I samband med avlösning mellan de olika enheterna på plats har det uppstått problem. Problemet 
består i att enheten som ska hem, avbryter och packar ihop innan den tillträdande enheten är på plats 
och igång. Under mellantiden hinner branden öka i intensitet och skadeutfallet förvärras. Detta 
bekymmer borde kunna hanteras på ett mycket bättre sätt av avgående och tillträdande befäl. 
 
Uppkomna problem: 
Depå  
Depån är ett utmärkt hjälpmedel ute på en olycksplats. Där går det att få kompletterande utrustning, 
mat, väderskydd osv. 
Så vad är problemet? 
Ett befäl uttryckte det så här.” När depån var etablerad gick en stor del av personalen dit samtidigt. 
Sen är det inte så att man tar sin hamburgare och dricka och går därifrån. Där träffar man på många 
andra bekanta och står och snackar med dem. Hela släckinsatsen går ner i viloläge.” 
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Sammanfattning – insatsresultat och erfarenheter 
Branden innebar att en person omkom och att i princip hela byggnaden med 4 lägenheter blev 
förstörd. Detta är ju i sej ett stort misslyckande och därför kan man fundera på om räddningsinsatsen 
kunde utförts på ett bättre sätt!? 
När första enhet kommer till platsen är lägenheten med den omkomna redan helt övertänd. 
Brandspridning har skett upp till vinden och med tanke på byggnadens konstruktion innebär detta 
ett mycket svårt läge. Riskbedömningen gör att man avstår ifrån att arbeta uppe på taket. Med detta 
som grund, tror utredaren att slutresultatet av branden, hade varit liknande det faktiska resultatet, 
oavsett vilka åtgärder räddningstjänsten satt in.  
Lägenheten där branden började var utrustad med brandvarnare och kamera kopplad till larmcentral. 
Detta larmsystem borde larmat i ett mycket tidigare skede och då gett räddningstjänsten möjlighet, 
att faktiskt göra en insats med ett positivt resultat. 
 
Däremot finns det erfarenheter att dra av denna insats. 

 Byggnadskonstruktion radhus. Insatsen belyser svårigheten med att göra brandbekämpande 
åtgärder i radhus. Brandskyddet är mycket dåligt i denna typ av bostäder. Ett flertal åtgärder, 
framförallt i förebyggande syfte, bör övervägas. Exempel på detta är inventering av 
radhusbestånden och faktiska ombyggnationer av husen. 

 
 Inledningsvis bekymmer med radiosambandet. Räddningstjänst, ambulans och polis har 

möjlighet att samverka i RAPS-talgrupper. Det borde vara så att den organisation som 
”äger” insatsen har någon form av ”förkörsrätt” på talgruppen. Nu blev det en lång 
bakåtrapport av ambulansen och därefter trafikdirigerade ambulansen ankommande polis. 
Räddningstjänsten hade helt enkelt svårt att komma ut på radion. Detta underlättades inte av 
att det uppstod problem med en radio precis i uppstarten av insatsen. 

 
 Inledningsvis problem med vattenförsörjningen beroende på problem med utrustningen. Det 

viktigaste är att man klarar av att hantera det, vilket man gjorde i detta fall. 
 

 Organisationen var uppdelade i 6 olika sektorer, med i princip en styrka/fordon per sektor. I 
denna insats var befälen överrens om att det fungerade bra. Det borde dock bli enklare att 
styra insaten med färre sektorer, samt att enheterna inom sektorn får större förutsättningar att 
hjälpa varandra och arbeta koordinerat. 

 
 Skärsläckarinsatsen. Vad är en skärsläckarenhet och vad kan vi förvänta oss att den ska 

kunna? Vilken är uthålligheten? Hur lång insats klarar utrustningen? Idag är det väldigt olika 
nivå på våra skärsläckarenheter. Rimligtvis borde en skärsläckarenhet kunna arbeta med 
vindsutrymme och tak på en enplansbyggnad, på egen hand, utan stöd från andra enheter. 
Kanske någon form av minimibemanning för bra uthållighet och en plattform för att kunna 
nå upp till tak och vind? 

 
 Avlösning. Avgående enhet packar ihop och lämnar innan pågående enhet är på plats och klar. 

Ett vanligt problem med en självklar lösning! 
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 Depå. Depån är ett fordon som är väldigt bra att få ut till platsen. Problemet blir, om en stor 
del av insatspersonalen beger sej dit samtidigt. Insatsen tappar fart! Det borde gå att få fram 
en bra lösning på detta. 

 
FOTO 
 

 
Grävmaskin som drar bort plåtar i takkonstruntionen. 
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Utbränd lägenhet 

 
Vindskonstruktion 
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