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Underlag för rapporten 
Egna iakttagelser under insatsen. Samtal med övrig insatspersonal, anställda och ägare till gården 
samt insatsrapporten.  
 
Händelseförlopp  
Larm inkommer till räddningstjänsten kl. 12.02 som brand i byggnad-ladugård. Lokalisationen är i 
första läget inte exakt utan skrivs ’Höger sida om vägen, norr om ’. 
 
Två anställda håller på med underhållsarbete i byggnaden som ligger i nord-sydlig riktning. Efter ett 
tag ser en av dem genom en springa i taket att det brinner på slindret.  En anställd tar sig upp på 
slindret via en lucka i byggnadens norra gavel med en pulversläckare för att försöka göra ett 
släckförsök. Branden tilltar dock snabbt i intensitet och den anställda får retirera ut. De påbörjar 
evakuering av djuren i byggnaden som är lokaliserad i öst-västlig riktning. Redan vid denna tidpunkt 
är, enligt uppgift, rökgaslagret i byggnaden i nord-sydlig riktning så låg att endast klövarna på korna är 
synliga. De anställda agerar mycket professionellt och lyckas evakuera ca 100 djur.  
 
Initialt larmas Borgholm som ryckte ut med släckbil (8310), tankbil (8340), skärsläckare (8360) samt 
RCB (8080). 
 
Undertecknad befinner sig i Borgholm och är snabbt på väg till platsen. När Köpingsvik passeras syns 
en kraftig svart rökpelare och jag får samtidigt besked från SOS att det är flera som ringer in om 
branden. Tankbil från Löttorp (8240), släckbil Runsten (8410) samt förrådsbil Färjestaden larmas 
omgående för att hjälpa till med vattenförsörjningen samt begränsning av branden.  
 
Kl. 12.13 är undertecknad på plats och strax därefter anländer styrkan från Borgholm. Hela 
byggnaden är då kraftigt brandbelastat. 
 
Målet med insatsen blev att skydda intilliggande byggnader mot brand och rökgasspridning. 
Brandplatsen delades först upp i 2 sektorer, öst och syd. SL 8310 blev sektorchef öst vars order blev 
att förhindra brand och rökgasspridning till intilliggande bostadshus. SL 8340 blev sektorchef syd vars 
order blev att förhindra brand och rökgasspridning till byggnader söder om ladugården. Senare 
utökades skadeplatsen med sektor väst där BM på skärsläckare (8360) fick ansvar att se till att 
branden inte spred sig till terrängen i vindens riktning. Vid tankbil Löttorps (8240) ankomst fick de 
order att trygga vattenförsörjningen till 8310. Runstens släckbil (8410) fick order om att se till 
vattenförsörjningen till 8340. Navarra (8370) anländer med motorspruta som kopplas upp till branddam 
som ligger strax söder om brandplatsen. En tid in i insatsen övergår tankbil Löttorp (8240) till sektor 
väst. 
 
Runt kl. 16 bedöms branden vara under kontroll och tankbil Löttorp (8240), släckbil Borgholm (8310), 
skärsläckare (8360), släckbil Runsten (8410)samt förrådsbil Färjestaden kan lämna brandplatsen. 
Tankbil 8340 stannar kvar på platsen med 2 man för eftersläckning. Räddningstjänst avslutas kl. 11.30 
dagen efter (18/8) och bevakningsansvaret överlämnas till fastighetsägare . 8340 
stannar kvar enl. ök med försäkringsbolaget (Dina försäkringar) till kl. 13.30. 
 
Direkta orsaker till olyckan  
Brand på slindret i byggnaden som ligger i nord-sydlig riktning. Branden har sedan snabbt spridit sig 
till hela fastigheten. 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan  
Två anställda höll på med underhållsarbete, där pinnsvets användes, på den räls där fodervagnen 
framförs. Denna räls är placerad ca 30 cm från innertaket som är av aluminium. De noterar att en 
”svetsloppa” träffar innertaket och att det blir en liten svart fläck där den träffat. Strax därefter 
upptäcker de att det brinner på slindret genom en springa i taket. Isoleringen utgörs av träspån. Den 
kraftiga östliga vinden bedöms också bidragit till det snabba brandförloppet. 
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Räddningsinsatsen  
Det är vid utvärdering av räddningsinsatsen viktigt att ha i åtanke de svårigheter som finns att hantera 
i samband med utförandet av räddningsinsatser. Exempel på svårigheter: 
 

· Kort/ingen förberedelsetid. 
· Behovet av mycket snabb insats = stressmoment. 
· Okänd skadeplats/skadeobjekt.  
· Organisation – ofta unik för varje insats och i samverkan med andra. 

 
Bl.a. dessa faktorer gör att den helt felfria räddningsinsatsen troligtvis aldrig kommer att genomföras. 
Men genom att öppet lära från erfarenheter, och dokumentera dessa, säkerställer räddningstjänsten 
möjligheterna till ständiga förbättringar. 
 
Arbetet utfördes mycket bra med att förhindra brand och rökgasspridning. Verkstaden placerad ca 15 
m från brandplatsen i sydlig riktning fick endast begränsade skador på dess norra gavel. Snabb 
sektorindelning gjordes. Motorspruta placerad i Borgholm kom inte ut i första läget. Detta bedöms 
dock ej påverkat insatsen. 
 
 
Förslag till åtgärder  
Tänka på att använda de ”sektorchef” västar som finns. Rutin att motorspruta alltid ska följa med 
tankbil på larm.  
 
Återföring  
Rapport tillsänd: 
RCB Öland 

Styrkeledare Öland  
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Fotobilaga 
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Verkstad, söder om 
ladugård 
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Plats där branden upptäcks. 




