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Sammanfattning 

Bakgrunden till utredningen är en villabrand som hände i slutet av oktober 
2016 i Lindome. Branden som startade från utsidan hade spridit sig in i 
konstruktionen. Räddningstjänsten dämpade branden och efter ett tag ansågs 
man ha kontroll över brandförloppet. När styrkorna började avvecklas och 
insatsen skulle övergå i ett eftersläckningsskede, inträffade ytterligare en 
spridning av branden. Insatsen växlades då upp igen och efter en tid senare 
kunde insatsen avslutas. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. 
 
Utredningen handlar om metoder, effekter, brandförlopp och hur RSG 
säkerställer att branden är släckt vid brand i konstruktion, samt hur 
byggnadskonstruktionen var i aktuell villa.  
 
Utifrån svaren på frågeställningarna har det framkommit en del erfarenheter 
och reflektioner angående brand i konstruktionen på en byggnad, samt även två 
rekommendationer som lämnas.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Strax efter halv fem på morgonen den 29 oktober fick räddningstjänsten larm 
om villabrand på Fritzes väg i Lindome. Vid ankomst hade branden spridit sig 
från altanen upp mot takfoten, via fasaden. Efter ett tag började man få kontroll 
på branden och styrkorna började avvecklas. I detta skede inträffade ytterligare 
spridning av branden, längre upp i takkonstruktionen. Räddningsledaren på 
plats valde då att återkalla styrkorna och växla upp insatsen igen. Inga personer 
skadades fysiskt vid insatsen. 

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att kartlägga vilka metoder som använts vid 
släckningsarbetet och vilka effekter som uppnåddes, samt kartlägga hur 
kontrollen genomfördes för att säkerställa att branden var släckt. Fram för allt i 
det skedet då man trodde sig ha kontroll, men branden ändå spred sig 
ytterligare. Resultatet av utredningen ska via förmågegruppen ”Brand i 
byggnad” spridas vidare inom förbundet i ett lärande syfte. 
 

1.3 Frågeställningar 

- Vilka metoder användes och på vilka grunder gjordes metodvalen? 
- Vilka effekter uppnåddes efter att de olika metodvalen använts? 
- Hur var brandförloppet och hur skedde brandspridningen i byggnaden? 
- Hur säkerställer vi att branden är släckt då det varit brandspridning i      
   konstruktionen?  Hur gjordes kontrollen vid denna händelse? 
- Hur var byggnadskonstruktionen i aktuell byggnad? Var detta en vanligt                         
förekommande konstruktion? 

1.4 Avgränsningar 

I insatsens genomförande beskrivs bara det som hör ihop med 
frågeställningarna i uppdraget. 

1.5 Redovisning 

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivarna senast den 31 
mars 2017. Rapporten ska läggas in i Erfaros samt skickas till MSB. Vidare ska 
möjlighet finnas för ledningsgrupp (eller motsvarande) på olika avdelningar 
inom RSG att få en muntlig redovisning av innehållet. 

2 Metod och datainsamling 

Intervjuer har genomförts med personal som har agerat som räddningsledare, 
skadeplatschef, sektorchefer och insatt brandpersonal under insatsen. 
 
RSG:s händelserapport inklusive foton har fungerat som underlag i utredningen. 
 
Platsbesök och intervju med ägare har genomförts.  
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Dialog med polisens tekniker angående brandorsak har förts och 
informationsinhämtning från aktuell hustillverkare angående konstruktionen i 
byggnaden har skett.  
 

3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Villan är ett 1 och ½ plans hus i vinkel. Boarean på entrévåning och övervåning 
är totalt drygt cirka 170m2. Villan uppfördes 2015 med oinredd och oisolerad 
övervåning. Under 2016 påbörjades inredning av övervåning, som var så gott 
som klart vid tiden för branden.   
 

             
Bild 1och 2. Villan, där skadorna från branden är täckta med presenning. (foto RSG 2016-12-21) 

 
 
 
 

                          
Bild 3. Planritning på entreplan, där pilen visar brandstartsområdet.  Bild 4. Planritning på överplan.      
(Ritningar från hustillverkaren, Hjältevadshus) 

3.2 Olycksförloppet 

Strax innan halv fem, natten till lördagen den 29 oktober, väcktes familjen av 
ljud från undervåningen. Familjen består av två vuxna och ett barn som befann 
sig på övervåningen. Mannen gick ner för att kontrollera och upptäckte genom 
hallfönstret att det brann på utsidan av huset. Samtidigt hade en granne 
upptäckt en person som befann sig vid de drabbades altan. Strax därefter brann 
det för fullt på altanen och uppför fasaden, mot taket. Personen på altanen hade 
hällt ut brännbar vätska och tänt på. Personen flydde därefter platsen i en bil, 
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utan registreringsskyltar. Grannen och husägaren försökte släcka med vatten 
från spänner, men lyckades inte. Efter att ha ringt 112 och larmat gick 
husägaren upp till vägen och mötte räddningstjänsten, som enligt husägaren 
kom väldigt snabbt till platsen. Vid tiden för arbetet med utredningen, pågick 
det en förundersökning av polisen, angående mordbrand.  

3.2.1 Olycksorsaker 

Polisen utförde en teknisk undersökning av platsen och det är säkerställt att 
branden var anlagd med brännbar vätska på altanen.  
 

                      
Bild 5–6. Visar var branden anlagts. Brännbar vätska som hällts ut och antänts på altan och även delvis på fasaden. 
(Foto RSG) 

Under insatsarbetet kunde brandpersonalen känna en tydlig lukt av brännbar 
vätska. RSG:s och MSB:s specialenhet, avancerad indikering (AI)1 beställdes till 
platsen för provtagning. Proverna som togs indikerade på brännbar vätska. 
 

3.2.2 Konsekvenser av olyckan 

Brandskador på fasad och takkonstruktion har 
gjort att byggföretaget som skall återställa villan 
efter branden, har frilagt delar av 
byggnadskonstruktion och väderskyddat från 
utsidan med skivor och presenningar. Invändigt 
har golv och väggar brutits upp (bild 7), på grund 
av de vattenskador som blev efter 
släckningsarbetet.  
Byggföretaget planerar att starta arbetet efter att 
avfuktare och luftrenare (bild 8) har verkat en tid 
i byggnaden. Villan beräknas vara helt återställd i 
maj månad 2017.   
Familjen har beslutat sig för att de inte vill bo 
kvar.  
 
 
 

                                                 
1 MSB har i samarbete med Stockholms universitet skaffat avancerad indikeringsutrustning i syfte att öka förmågan till direktanalys på 
skadeplats för kemikalier. Den avancerade utrustningen finns vid Storstockholms brandförsvar (Farsta), Räddningstjänsten i 
Storgöteborg (Kortedala) samt vid räddningstjänsten Syd (Hyllie).   

Bild 7. Friläggning av väggar på övervåning, 
utfört av byggfirman (Foto RSG) 

Bild 8.Avfuktare och luftrening i huset 
(Foto RSG) 
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3.3 Räddningsinsatsens genomförande 

Efter inkommit samtal om villabrand, larmade RSG:s ledningscentral ut, i tid 
närmast räddningsenhet, som också tog med sig sin ASE2 enhet. Därefter 
larmades ytterligare en räddningsenhet, en höjdenhet och en vattenenhet, samt 
en insatsledare.  
 
När första styrkan anlände fick de möte av 
husägaren, som sa att ingen var kvar i huset. 
De såg att det brann på altanen, upp efter 
fasaden och upp mot takfoten.  
De omedelbara åtgärderna blev att dämpa 
branden med pulversläckare och vatten. 
Styrkeledaren (StL) gick runt huset och 
kunde inte se mer rök- eller brandgaser som 
tryckte ut, än det som var ovanför branden 
vid takfoten (bild 9). Inne i huset var det bra 
miljö, ingen rök eller annat synligt från 
branden.  
 

Bild 9. Rök och brandgaser som trycker ut ovan 
branden. (Foto RSG) 

När andra styrkan anlände med 
räddningsenhet och vattenenhet, fick de i 
uppdrag att bevaka insidan och att 
säkerställa vattentillförseln för insatsen.   
 
Det bildades två sektorer. 
Sektor utsidas arbetsuppgifter blev: 
Att använda skärsläckare upp i takfoten mot 
den tänkta luftspringan och in i 
golvbjälklaget mellan våningarna. Därefter 
friläggning av fasad, samt takfot (bild 10).  
Höjdenhet anlände till platsen och fick till 
uppgift att skjuta in i gaveln, under taknock med 
skärsläckaren och frilägga fasad ytterligare (bild 11).  

 
Sektor insidas arbetsuppgifter blev: 
Att övertrycksventilera villan invändigt med 
fläkt. Kontrollera och leta efter 
värmepunkter med Värmekamera3, samt vid 
behov använda skärsläckare.   

                                                 
2 ASE står för Alternativ släckenhet och består av ett mindre utryckningsfordon som bemannas av två brandmän. På enheten finns 
skärsläckare, CAFS och större fläktar. 
3 Värmekamera, även kallad termisk kamera eller det mindre specifika infraröd kamera, är en anordning som fångar en bild på infraröd 
strålning. 

Bild 10. Visar arbetet med skärsläckaren mot 
takfoten. (Foto RSG) 

Bild 11. Arbete från korgen på höjdenheten. 
Skärsläckare som skjuts in strax under taknock. 
(Foto RSG) 
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Vid ett tillfälle fick man använda skärsläckare från insidan, när det hittades ett 
område med förhöjd temperatur i väggen. En 
gipsskiva togs bort och flera kontroller gjordes 
med värmekameran. Inga fler 
temperaturhöjningar hittades från insidan. 
Innertaket revs ner, men det var inte drabbat. 
Vid användning av skärsläckare, både från in och 
utsidan gjordes det hela tiden riskbedömningar, 
så att ingen personal utsattes för skärsläckarens 
strålar. En lucka upp till krypvinden i nock fanns 
(bild 12) och utrymmet inspekterades. Det fanns 
inledningsvis lite rök där, men problemet var att 
utrymmet inte var förbundet med den vinkel av 
huset som var ovanför branden.   
 
Insatsledaren (IL)anlände till platsen och fick en överlämning från StL i den 
först anlända enheten, som i detta skede av insatsen var räddningsledare (RL). 
IL får rapport om insatta åtgärder och den sektorsindelning som var gjord. I 
detta skede hade man fått bra resultat på insatta åtgärder och känslan var att de 
hade branden under kontroll. 
 
IL var nöjd med rapporten och sa att de skulle fortsätta med samma inriktning. 
IL tog också över rollen som RL.  
Under tiden anlände ytterligare en räddningsenhet och en vattenenhet, som fick 
avvakta på brytpunkt som taktisk reserv. Även rökskyddsbil anlände, som fick 
försörja insatsen med rökskydd, vätska och förtäring.  
 
Under samma tidsperiod anlände även stabsenhet med insatschef (IC). 
IC fick rapport från IL angående utfört arbete och inriktning. IC tog då över som 
RL. IL blev i sin tur skadeplatschef med helhetsansvar för insatsens 
genomförande, när det gällde taktik och metod.  
En diskussion angående villans byggnadskonstruktion fördes mellan befälen på 
plats. Allt för att de skulle ensas om fortsatta åtgärder. Vikten av att frilägga 
ordentligt för att vara säker på att det blev släckt ordentligt påtalades.  
Därefter blev IC:s uppgift att höra sig för med ägarna angående alternativt 
boende, försäkringsfrågor osv. Ägarna befann sig i grannhuset, där de blivit 
omhändertagna av hjälpsamma grannar.  

 
Sammanfattning av enheter och personal på plats under första fasen av insatsen. 
 

 

Bild 12. Lucka upp till krypvind. (Foto RSG) 
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Det fortsatta arbetet bestod av att frilägga 
fasaden (bild 13) där branden börjat och 
även frilägga simslådan mot 
takfoten(bild14). Endast några få ställen 
hittades där det var lite glöd. Man arbetade 
restriktivt med vatten för att undvika 
vattenskador på det nybyggda huset.   
Kontinuerligt gjordes kontroller, både 
visuellt och med värmekamera. Efter ett tag 
såg det väldigt lugnt ut, ingen förhöjd värme 
kunde hittas och ingen glöd påträffades.  
 

 
Bild 14. Frilagd fasad och frilagd simslåda ovanför brandstartsområdet. (Foto RSG) 

IC avlägsnar sig från platsen efter att ha förvissat sig om att de skall fortsätta 
frilägga, för att säkerställa att det var släckt.  
De enheter som var på brytpunkt var aldrig direkt insatta och även de kunde 
återvända. 
 
Ytterligare kontroller genomfördes och ansvariga befäl på platsen var nöjda 
med att ingen rök syntes eller att det inte hittades någon förhöjd värme i 
konstruktionen.  
 
Den fortsatta planen för insatsen var att nästa räddningsenhet som kom till 
platsen för avlösning, skulle vara kvar själva för kontroll och eftersläckning. 
Övriga enheter skulle efter att de plockat ihop sitt material återgå till sina 
stationer.  
 
Den avlösande enheten anlände till platsen vid 7-tiden på morgonen och fick vid 
överlämning klart för sig vilka arbetsuppgifter de förväntades utföra. Det var i 
huvudsak kontroll och frilägga ytterligare.  
 
När den nya enheten höll på att ta fram sitt material för uppdraget upptäckte de 
att det började ryka igen från takkonstruktionen och även lågor slog ut. Inom 
kort var grannhuset, som låg i vindriktningen insvept i rök. StL kallade då 
tillbaka IL och höjdenheten som hunnit lämna platsen.  
De första anlända enheterna under natten, räddningsenhet och ASE hade inte 
hunnit plocka ihop sitt material, så de var fortfarande kvar på platsen.  
 

Bild 13. Frilagd fasad ovanför 
brandstartområdet (Foto RSG) 
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IL fick rapport från StL via radion vad som inträffat 
och när han kom tillbaka kunde han själv se att 
branden tilltagit igen. Vindhastigheten hade också 
ökat på morgonen (7–10 m/s NV vind). Det innebar 
att det blåste från dalen nerifrån och upp efter slänten 
mot huset, med grannhuset i vindriktning (bild 15).  
 
IL bestämde sig då för att planera efter ett ”worst 
Case scenario”4 och resursförsörjde efter det.  
De enheter som inte hunnit lämna platsen fick 
återigen sektor utsida. Uppgifterna blev att kyla ner 
brandgaser i takkonstruktionen via skärsläckare och 
därefter frilägga takkonstruktionen, bland annat genom att plocka ner 
takpannor. Den enhet som var tänkt till avlösning, blev insatta i sektor insida för 
kontroll och eventuell friläggning.   
 
Grannhuset som låg i vindriktning och där de drabbade också befann sig 
utrymdes. Förstärkande enheter fick i uppgift att förbereda för eventuell 
brandspridning till grannhuset och bevaka detta.   
 
Stabsenhet med IC kom åter till platsen, denna gång med en ny IC, då avgående 
IC hunnit tillbaka till Gårda och en överlämning gjordes till pågående IC som fick 
nytt larm till händelsen. Vid framkomst fick IC en rapport från IL vad som hänt 
och gjorts efter att branden hade tagit sig igen. IC var nöjd med insatta åtgärder 
och inriktning. De var överens om att branden i detta läget inte var under 
kontroll. IL fortsatte med skadeplatsarbetet och IC fortsatte som RL och lyfte 
bort en del arbetsuppgifter från IL som inrymda personer, samverkansdelen, 
försäkringsbolag och RVR. 
 
Skadeplatsarbetet fortsatte och de två sektorerna 
samverkade med släckningen och friläggning. Denna 
gång plockades takpannor bort och yttertaket 
frilades på båda sidor om taknocken på 
vinkelbyggnaden ovan brandstartområdet (bild 16). 
Även fasaden på gaveln frilades ytterligare (bild 17). 
 
 

  
Bild 17. Friläggning av fasad, gavel (Foto RSG) 

                                                 
4 Ett värsta scenario ”worst Case scenario” är ett begrepp i insatsplanering där man planerar för den allvarligaste olycksutvecklingen i 
en given situation.   

Bild 15. Visar det korta avståndet 
mellan husen. (Foto RSG) 

Bild 16. Friläggning av tak (Foto 
RSG) 
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Skärsläckare användes vid flera tillfällen. Värmepunkter upptäcktes från insidan 
och kyldes från utsidan och frilades, på så sätt behövdes det inte brytas upp från 
insidan, förutom vid något enstaka tillfälle. Vid några tillfällen flammade det upp 
när pannor togs bort, men de kyldes omgående.  
 
Även om man varit restriktiv med vatten på 
byggnaden blev det mer vattenskador, tack 
vare att man behövde växla upp igen. En enhet 
fick till uppgift att utföra restvärdesräddning i 
huset genom att vattendammsuga och plasta in 
möbler (bild 18)   
 
 
 
 
 
 
När IC fick indikation på att polisen eventuellt inte kunde utföra en teknisk 
undersökning förrän på måndag och med insikt om bakgrund till branden, 
undersöktes det om RSG kunde bistå med enheten avancerad indikering (AI) 
Det var lugnt i förbundet och det fanns tillgänglig personal för enheten. Den 
skarpa lukten av brännbar vätska hade känts under hela insatsen. 
Väl på plats kunde enheten klart indikera att det var brännbar vätska. 
 
Efter en tid uppnåddes önskad effekt. Branden släcktes utan ytterligare 
brandspridning och styrkor på plats, kunde trappas ner efter hand.  
Vid 11-tiden anlände en enhet som fick vara kvar för bevakning och vid 14.30 
avslutades insatsen, då det inte synts någon rök eller värme de senaste tre 
timmarna.      
 
Sammanfattning av enheter och personal på plats under andra fasen av insatsen. 

 

 
 

 

Bild 18. Rvr arbete. Parkett på bottenvåning som 
rest sig i skarvarna (Foto RSG) 
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Frågeställningar 

De första två frågeställningarna besvaras under detta kapitel. 
 

 Vilka metoder användes och på vilka grunder gjordes metodvalen? 
 Vilka effekter uppnåddes efter att de olika metodvalen använts? 
 
Omedelbar åtgärd blev att dämpa branden med pulversläckare och vatten. 
Allt för att stoppa motorn till brandförloppet och fördröja brandspridning. 
Effekten blev omedelbar. Ingen synlig brand var kvar, men rök från takfot 
indikerade på att branden hunnit gå in i konstruktionen.  
 
Skärsläckare användes i fasad, simslåda under takfot, spalt under takpannor, 
bjälklag/trossbotten mellan våningsplanen och under taknock i gaveln. 
Detta för att kyla brandgaser innan man frilade konstruktionen och det 
tillfördes syre. Effekten var god i det första skedet. Värmen avtog i 
konstruktionen vid kontroller. Vid ett fåtal tillfällen användes också 
skärsläckare från insidan, med samma syfte.  
 
Konventionell släckning med vatten utfördes också när brandhärdar 
uppstod vid friläggning.  
 
Övertrycksventilering användes i huset för att förhindra rök- och 
brandspridning in i huset. Effekten blev så pass bra att det i princip var 
rökfritt inne i huset under hela insatsen.  
 
Friläggning av fasad och simslåda under det första skedet av branden visade 
sig inte vara tillräckligt. Under andra skedet av insatsen gjordes även 
friläggning av takkonstruktionen (bild 19) efter att skärsläckare använts för 
att kyla brandgaser innan friläggning. Där 
upptäcktes att det varit brandspridning även dit, 
bl.a. med kolade reglar. Detta andra skede i 
insatsen fick bra effekt och man kunde senare 
säkerställa att branden var släckt och ingen vidare 
spridning av branden skedde.  
 
Värmekamera användes kontinuerligt för kontroll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 19. Takkonstruktionen efter att 
pannor tagits bort (Foto RSG) 
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 Hur var brandförloppet och hur skedde brandspridningen i byggnaden? 
 
Brandstartområdet var bevisligen altanen och nederdel av fasaden, (Se 
tidigare bilder 3,5 och 6) på hörnet av vinkelbyggnadens gavel. 
Brandförloppet var snabbt och kraftigt, enligt vittnen. Lågor som omedelbart 
var så höga att de nådde upp till takfoten på vinkelbyggnaden.  Branden var 
troligen anlagd med en ansenlig mängd brännbar vätska. Vid platsbesök av 
utredaren ett antal veckor senare, fanns det fortfarande spår av petroleum i 
makadammen, som visar på att det inte var några små mängder vätska som 
använts.  
 
Brandspridningen har skett från brandstart utvändigt till fasad och vidare 
upp mot simslåda/takfot. Spridningen har troligtvis även skett direkt upp 
mot takfot från de höga lågor som blev. Branden har även gått in i 
konstruktionen i fasaden och via simslåda/takfot upp i takkonstruktionen.  
 
I insatsens senare skede har troligtvis 
mindre glödhärdar legat och pyrt under 
takpannorna nertill på taket och med den 
ökande vinden fått energi och syre, så att 
branden tilltog igen. Det går att tydligt se 
brandpåverkade reglar (ströläkt och 
bärläkt) (bild 20 och 21) efter att taket 
frilagts, även takstolarna var till viss del 
påverkade av brand. (bild 22)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Brandpåverkad takstol 

Bild 22. Brandpåverkad takstol. Takpannor syns i 
bild upptill och ovanför där, byggfirmans täckning 
som gjordes efter branden. (Foto RSG) 

Bild 20. Brandpåverkade reglar sett från insidan. 
Strö och bärläkt. Skivan ovanför är byggfirmans 
täckning som gjordes efter branden (Foto RSG)  

Bild 21. Brandpåverkade reglar sett från 
utsidan (Foto RSG) 
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 Hur säkerställer vi att branden är släckt då det varit brandspridning i 
konstruktionen? Hur gjordes kontrollen vid denna händelse? 

 
Efter intervjuer med de olika skiftlagen och ledningsbefälen framkommer 
det hur vi (RSG)rent allmänt har för metoder och bedömningar, när det 
gäller att säkerställa att branden är släckt. 
 
Det är viktigt att vi gör saker i rätt ordning vid konstruktionsbrand. Att kyla 
brandgaser med bäst anpassade verktyg för situationen. Innan vi öppnar 
upp i konstruktionen, exempelvis med dimspik och skärsläckare. Allt för att 
inte tillföra luft/syre till branden, med risk för ett kraftigare brandförlopp.  
 
Friläggning av konstruktionen i syfte att ”läsa byggnaden” för att identifiera 
eventuella dolda utrymmen och kontrollera på de ställen där det varit brand 
att det inte är några förhöjda temperaturer. I alla intervjuer påtalas vikten av 
att frilägga ordentligt och gärna ta till lite extra för säkerhets skull. Även att 
frilägga fram till friskt trä eller oskadad del av konstruktionen. 
 
Att använda värmekamera (bild 23) som 
verktyg för att identifiera förhöjd temperatur, 
men samtidigt vara medveten om 
värmekamerans begränsningar (ej 
röntgenkamera). 
Det är viktigt att känna och även visuellt 
säkerställa att det är släckt. Använda alla våra 
mänskliga sinnen. 
 
 
Vid konstruktionsbrand är det viktigt att RSG 
har kvar personal för efterbevakning en tid 
efter att branden är släckt. Är objektet utsatt 
för kraftig vind kan tiden utökas. Vid det formella avslutet bör det finnas en 
mottagare (fastighetsägare) som kan fortsätta/bevaka. Objektet bör inte 
lämnas utan uppsikt.   
 
Vid denna aktuella insats har man till stora delar gjort det som beskrivs i 
texten ovan. Skillnaden var i slutet av insatsens första skede när man trodde 
sig ha kontroll och släckt av det som brunnit. Fasaden och takfot/simslåda 
hade frilagts, men inte takkonstruktionen. Det visade sig att branden hade 
spridit sig till taket och påverkat regelverket för takpannorna. När sedan 
vinden ökade och tryckte på, blossade branden i taket upp. Kontroller hade 
utförts kontinuerligt, men i och med att taket inte hade frilagts upptäcktes 
inte de glödhärdar som var kvar förrän i samband med nedtrappningen av 
insatsen. Detta i sig påverkade inte insatsens slutresultat, tack vare att 
styrkor fortfarande var kvar på plats. När väl taket frilagts, kunde det släckas 
ganska omgående och insatsen kunde återigen gå ner i eftersläckningsfas.  

 

Bild 23 användning av värmekamera 
(Bild ej från händelsen. Foto RSG) 
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 Hur var byggnadskonstruktionen i aktuell byggnad? Var detta en vanligt 

förekommande konstruktion? 
 
Huset är byggt i småländska Hjältevad. Det är fabriksmonterat inomhus till 
olika husdelar som lyfts på plats på tomten där huset skall stå. 
  
Nedan visas ritningar på takfot (bild 24) och yttervägg (bild 25) där man kan 
se att konstruktionen innehåller cellplast som kan påverka brandförlopp och 
spridning av brand. Om detta har skett i aktuell händelse är inte vidimerat.  
 
 

 
 
 

 
 

När det gäller takkonstruktionen kan man se på 
ritningen (bild 24) och (bild 26) att den inte 
innehåller en luftspalt inne i konstruktionen, såsom 
det traditionellt byggts tak.  
(bild 27)  
 
 
 
 

 

Bild 27. Klassig takkonstruktion som är byggd med råspont och papp, där luftspalten är under råsponten. 

Bild 25. Ritning över yttervägg. (Hjältevadshus) 

Bild 24. Ritning över takfot. På ritningen ser man 
att det är cellplast i konstruktionen. (Hjältevadshus) 

Bild 26. Ritning över yttertak 
(Hjältevadshus) 



Olycksutredning: Villabrand, Lindome 

 
 

 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG 

 
17 

 

 
 

Konstruktionen i taket på aktuell byggnad hade en gortexliknande duk (bild 28 pil 1) 
som ligger på takstolen (bild 28 pil 3). På varje takstolsben ligger det först en tunnare 
masonitregel (bild 28 pil 2). Duken är konstruerad så att den skyddar utvändigt för fukt/ 
vatten, men släpper igenom luft inifrån. Ovanför duken är det strö och bärläkt som 
håller upp takpannorna.  
 

 
Bild 28. Visar högben/takstol i aktuell byggnad (fuktsäkrad masonitregel) (Foto RSG) 

Sammanfattningsvis är detta en konstruktion som förekommer i småhus idag. Även om 
det inte är den vanligaste.  

 

4.2 Erfarenheter och reflektioner 

I en analys av svaren på frågeställningarna, samt insatsens genomförande går 
det inte att finna några nämnvärda brister i insatsens inledningsskede. Att 
påverka brandförloppet med omedelbara åtgärder, kyla brandgaser när 
branden har gått in i konstruktionen och därefter friläggning har utförts på ett 
bra sätt. Taktik och metodval känns också rätt.  
 
Inte heller i insatsens släckningsarbete i andra skedet, efter upptäckten att det 
fortfarande var brand i takkonstruktionen, går det att hitta något att erinra mot. 
Snarare tvärt om då man utgår från ett ”worst case scenario” och 
resursförsörjer för det.   
 
Det är i slutet på insatsens första skede som det finns saker att ta lärdom av. Det 
gäller bedömningen att branden är släckt och under kontroll, fastän som det 
visade sig senare att det fortfarande fanns glödhärdar kvar i takkonstruktionen. 
Att frilägga ytterligare borde gjorts för att bättre kunna kontrollera och bedöma 
status på brandspridningen.   

 
Som utredare gör man en del reflektioner efter att ha fått hela 
händelseförloppet klart för sig och även i samband med intervjuer med alla 
inblandade. 

 
 I alla intervjuer påtalas vikten av att frilägga ordentligt när man har 

brand i konstruktionen. Att gärna ta till lite extra för säkerhets skull. Att 
även frilägga fram till friskt trä eller oskadad del av konstruktionen. Det 
kan nog vara så att man invaggas i en falsk säkerhet, när man inte sett 
eller känt rök eller glöd på ett tag. I aktuell händelse är det denna brist 

1
. 

2
. 

3 
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som framkommit att man inte frilagt tillräckligt i ett visst skede av 
insatsen.  

 
 I denna utredning och även i tidigare utredningar återkommer det 

konstaterande när det gäller värmekameran som verktyg för kontroll i en 
konstruktionsbrand. Det är viktigt att känna till att kameran har 
begränsningar. Kamerans resultat är bara ett beslutsunderlag av flera. 
Att fysiskt känna och även visuellt utföra kontroller är också 
bedömningar som bör finnas med i ett beslutsunderlag. Teknik i all ära, 
men vi får inte glömma att våra mänskliga sinnen räcker långt 
tillsammans med erfarenhet.  
Som exempel kan nämnas att Storstockholms brandförsvar har en veckas 
lång utbildning för sin personal. Visserligen med fokus på rökdykning, 
men det gör ändå att personalen är bekväm med tolkning av resultat från 
kameran. 

 
 När det gäller hur hus är byggda/konstruerade och i detta fall 

villa/småhus är det givetvis en stor fördel om befäl och brandmän har ett 
kunnande i det. Historiskt sett har ”brandkåren” bestått av personal som 
har sin bakgrund i hantverksyrken och man har med automatik fått med 
det kunnandet i släckningsarbetet. Idag har personalen kanske inte den 
bakgrunden och med det ökar behovet av utbildning hur byggnader är 
konstruerade, samt hur det friläggs på bästa sätt.  
I aktuell byggnad som är ett 1 och ½ plans hus skall man veta att det finns 
dolda utrymmen i konstruktionen.  
 

 Vid tilltagande eller kraftig vind är det viktigt att beakta detta i 
släckningsarbetet. Det finns anledning att hålla igång eftersläckningen 
längre och det bör finnas en mottagare(fastighetsägare) på plats för ett 
avslut. Objektet bör inte lämnas utan uppsikt.  

 
 I aktuell konstruktion finns det till vissa delar cellplast med som 

byggmaterial. Detta bör man ta i beaktning när det gäller brandförlopp 
och brandspridning. Hur detta påverkat aktuell insats har inte 
framkommit, men det blir allt vanligare med cellplast även i 
villakonstruktioner, enligt tillverkarna av småhus.   

 
 I en modern konstruktion som denna, kan man se att takstolen inte är i 

gediget trä rakt igenom (Bild 28 pil 3). Takstolen är konstruerad som en 
I-balk (Bild 29) med reglar och träskivor (plywood). Ihopsatt som 
fackverk. Bärigheten är säkert tillfredsställd, men hur den står emot 
brand över tid är en annan fundering man kan ta med sig.  
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Bild 29. I – balk i olika storlekar. 

4.3 Rekommendationer 

 
 RSG har idag bra utbildningsprogram som gäller hur hus är 

konstruerade. I utbildningsprogrammet ”Så brinner husen” som alla 
operativa idag kan ta del av, finns det beskrivningar på olika 
huskonstruktioner bl.a. villor. I kapitlet kan man även ta med 
beskrivningen av konstruktionen som finns i det hus denna utredning 
handlar om. 
  
Utredaren anser att det bör säkerställas att alla operativa får ta del av 
utbildningen, samt att möjligheten till praktisk övning också finns. 
 

 Utredaren anser också att det bör skapas bättre utbildning i att hantera 
och tolka resultaten från värmekameran, med tanke på att 
värmekameran idag används som underlag för flera viktiga beslut. 
Alternativt finna ett sätt att säkerställa att den utbildning som finns 
kommer all operativ personal tillgodo.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Förslag till åtgärder  

 

Olycksutredare Berörd avdelning/enhet 

Rekommendation Åtgärdsförslag/Kommentarer Avdelning/enhet 

RSG har idag bra 
utbildningsprogram som 
gäller hur hus är 
konstruerade. I 
utbildningsprogrammet 
”Så brinner husen” som 
alla operativa idag kan ta 
del av, finns det 
beskrivningar på olika 
huskonstruktioner bl.a. 
villor. I kapitlet kan man 
även ta med beskrivningen 
av konstruktionen som 
finns i det hus denna 
utredning handlar om. 
 
Utredaren anser att det bör 
säkerställas att alla 
operativa får ta del av 
utbildningen, samt att 
möjligheten till praktisk 
övning också finns. 
 

Förslag på åtgärder avseende föreslagna 
rekommendationer från Förmågegruppen Brand i 
byggnad: 
 
Avseende första rekommendationen från utredaren: 
 Filminspelning där utredaren berättar om 

utredningens innehåll och resultat. All operativ 
personal ser denna film som förberedelse inför 
konceptövningarna. 

 Som egna förberedelser går skiftlagen och 
ledningsbefäl själva igenom utpekade avsnitt i "Så 
brinner husen" 

 Under höstens konceptövningar kommer ett moment 
vara att släcka bränder i konstruktionslådor,  som 
motsvarar bränder i dolda utrymmen 

  
Med dessa åtgärder bedömer jag att vi möter första 
rekommendation. //Cwr 

Enheten för normativt 
och tekniskt stöd 
(Förmågegrupp, brand i 
byggnad) 
 
Utbildningsavdelningen 

Utredaren anser att det bör 
skapas bättre utbildning i 
att hantera och tolka 
resultaten från 
värmekameran, med tanke 
på att värmekameran idag 
används som underlag för 
flera viktiga beslut. 
Alternativt finna ett sätt att 
säkerställa att den 
utbildning som finns 
kommer all operativ 
personal tillgodo. 

Vad gäller andra punkten avseende värmekamera så 
försökte vi få till en utbildning för några år sedan, men 
detta blev inte av p.g.a. olika skäl. Det Förmågegruppen 
Brand i byggnad bedömer behövs är en 
termografiutbildning för vår personal. Enligt Torbjörn 
Petersson så erbjuder leverantören av våra IR-kameror en 
termografiutbildning, det skulle vara intressant att 
undersöka vidare om denna utbildning möter våra behov 
eller om den går att anpassa. Förslag är därför att 
undersöka och utvärdera nämnd termografiutbildning för 
att sedan se hur vi kan genomföra den i större skala inom 
RSG. //Cwr 
 

Utbildningsavdelningen 

 
 

 


