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2016-09-07 klockan 06.25 Foto Christer Drysén  

 
 

 
Tidig bild i insatsen Rökdykare från Vallentuna är insatta. 
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1 Inledning 

En räddningsinsats ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ efter att 
den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

Storstockholms brandförsvar syfte med denna olycksutredning är att lära sig från 
olyckan och samla erfarenheter för att förbättra skyddet mot liknande olyckor. 

 

1.1 Bakgrund 
Larm kommer in till räddningscentralen 2016-09-07 klockan 05:35 om brand på 
bottenvåningen i ett flerbostadshus om trevåningar. Branden har troligtvis startat på en 
altan och spridit sig till vinden. 

1.2 Syfte med olycksutredningen 
Målet med uppdraget är att utreda brandförloppet samt räddningsinsatsen 
Utredningen ska resultera i en rapport samt material som kan spridas både internt 
inom SSBF och externt, till t.ex. våra medlemskommuner. 
 
Syftet med uppdraget är att ta vara på erfarenheter och lära efter olyckan. Sekundära 
syften är att Storstockholms brandförsvar genom detta uppfyller LSO 3:10 §. 
 

1.2.1 Frågeställningar i utredningsdirektiv 
Frågeställningar som stöd till utredningen: 

· Vad hade kunnat förhindra att det blev en dödsbrand? 

· Hur fungerade det byggnadstekniska brandskyddet? 

· Hur agerade första enheterna som kom till plats? 

· Vilken/vilka metoder och tekniker användes under insatsen? 

· Vilka avgörande beslut togs under insatsen? 

· Hur såg skadeplatsorganisationen ut? 

· Hur såg ledningsorganisationen ut? 

· Vilket stöd fick räddningsledaren av räddningscentralen? 

· Hur genomfördes restvärdesräddning? 

 

1.3 Metod  
Som utredningsmetod för SSBF:s insats och agerande görs som en avvikelseutredning. 
För händelseförloppet och resurserna på plats används en STEP-analys  
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1.4 Faktainsamling 

1.4.1 Intervjuer 
· Brandmästare från Vallentuna 

· Brandmästare från Täby 

· Yttre befäl från Attunda 

· Operativa chefen SSRC 

· Ledningsoperatörer SSRC 

· Brandmästare Brännkyrka  

 

1.4.2 Platsbesök 
· Kent Johansson i samband med att polisens tekniker var på plats 

· Lars Olof Bergman i syfte att dokumentera byggnadens konstruktion 

 

1.4.3 Dokument 
· Insatsrapporter från SSBF, Attunda och Norrtälje 

· Polisens intervjuer med boende i fastigheten 

· SOS Ärendekopia-Räddning  

· Protokoll från 7180  

 

1.5 Avgränsningar 
· Polisens samt sjukvårdens insats behöver inte redovisas eller tas med i 

uppdraget. 
 

• Utredarna ska vara behjälpliga till polisen för att ta fram brandorsaken men ej 
lägga något fokus på detta. 

 

1.6 Mottagare av olycksutredning 
· Avdelningschef Räddning 

· Avdelningschef Ledning och samverkan 

· Avdelningschef Riskavdelningen 

· Avdelningschef Analys och inriktning 
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2 Händelse  

Onsdagen den 7 september kl. 04.35 inkommer ett samtal till SOS från ett tidningsbud 
som uppger att han är på  och ska dela ut tidningar. Han talar om 
för SOS operatören att när han kommer in i trapphuset känner han omedelbart en 
skarp lukt av brandrök men att lukten avtar när han når plan 3. SOS operatören påstår 
då att röklukten förmodligen kommer från en bilbrand som pågår i närheten av 
adressen, tidningsbudet säger ok och fortsätter sin tidningsrunda men tycker att det är 
lite konstigt att han inte ser eller känner något från den påstådda bilbranden när han är 
utanför byggnaden. 

En timme senare klockan 05.34 inkommer det ett nytt samtal från , 
denna gång är det boende i fastigheten som talar om att det brinner på altanen och att 
branden sprider sig till balkongen ovanför. 

Klockan 05.35 larmas först Vallentuna till platsen men eftersom ett flertal samtal 
inkommer larmas även Täby och Yttre befäl fån Attunda till adress. 

Vallentuna 7310 och 7340 anländer klockan 05.40. Brandmästaren lämnar en första 
lägesrapport 05.44 där det framgår att det är en 3-våningsbyggnad med kraftig brand 
på samtliga 3 våningsplan med pågående spridning upp mot taket. 

I samband med att VA lämnar sin lägesrapport larmas rökskyddet från BK. 

OC informeras om händelsen 05.47 och kommer ner till RC 06.03. OC gör en 
beredskapsflytt av ÅB till Golfpunkten eftersom både VA och TÄ är insatta på 
olycksplatsen. 

Täby anländer 05.52 och i det läget delas insatsen på 2 sektorer med en invändig sektor 
rökdykning och en sektor utvändig släckning/begränsning. Rökdykare från Täby 
förstärker inledningsvis även Vallentunas rökdykare. 

Yttre befäl på 5080 anländer 05.53. Han har under framkörning begärt ytterligare en 
station baserat på lägesrapporten från Vallentuna. När beställningen av ytterligare en 
station görs registreras VBI MK 7180 som räddningsledare i protokollet men någon 
utlarmning av 7180 görs inte eftersom ledningsoperatörerna först frågar Yttre befäl om 
han vill att VBI larmas till olycksplatsen, YB svara att han vill komma fram och göra en 
egen bedömning om behovet föreligger eller inte. När YB lämnar sin lägesrapport är 
klockan 06.07 där han gör klart för SSRC att han klarar sig med tilldelade resurser och 
att han inte har behov av VBI. Trots att det i lägesrapporten framgår att det är brand på 
3 våningsplan samt att branden har spridit sig till vinden gör SSRC ingen utlarmning av 
7180, det enda som är gjort är att man har lagt på ett ledningsstöd 1180 som anländer 
till platsen 06.15. Sammanlagt finns nu 9 enheter på olycksplatsen. 

MK informeras om läget på olycksplatsen klockan 06.13 där det framgår att YB inte ser 
något behov av att VBI kommer till platsen, MK noterar men stannar kvar på JO. 

Insatsen fortlöper och TIB Vallentuna rings upp och han aktiverar POSOM som 
kommer till platsen för att ta hand om dom utrymda från fastigheten.  

Restvärdeledare rings upp och han kommer till platsen. Han pratar med 
fastighetsägaren och dom kommer överens om det efterföljande arbetet, 
restvärdeledaren tar även uppgifter från dom drabbade lägenhetsinnehavarna och 
informerar dom om vad som kommer ske. 
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När pågående VBI kommer till JO sker informationsutbyte mellan MK och GN. GN 
kontaktar OC och dom tillsammans kommer överens om att ledningsorganisationen på 
olycksplatsen behöver stärkas upp. Den nya ledningen är sedan på plats 07.48. Det 
innebär att YB från Norrtälje kommer till plats för att avlösa YB Attunda. VBI övertar 
ansvaret för insatsen, avlösning av befintliga styrkor sker med pågående personal från 
VA och TÄ. Kista som avlöste Vallentuna från början blir kvar med dom nya enheterna. 

En stabsgenomgång sker med samtliga enheter på plats. Det görs en analys av riskerna 
runt byggnaden, det resulterar i att en avspärrning av ytorna runt omkring byggnaden 
sker på grund av att det finns risk för ras av både tak och väggkonstruktion. Efter dryg 
en timma kan insatsen börja avvecklas och YB Norrtälje blir kvar som RL med styrkor 
från VA och TÄ samt en planerad avlösande styrka från SO som i det läget är på väg. 
När Solna är på plats och insatta i läget är branden i stort sett släckt. Deras uppgift blir 
att bevaka brandplatsen och så småningom även avsluta själva räddningsinsatsen.  

    

3 Objektsbeskrivning 

Aktuell byggnad är belägen på  i 
Vallentuna kommun. Det är ett flerbostadshus om 3 våningar. Byggnaden ägs av det 
kommunala och allmännyttiga bostadsbolaget AB Össebyhus. Byggnaden ligger i ett 
uppväxt bostadsområde norr om Vallentuna centrum. I området runt husen finns 
gräsmattor lekplatser och utemöbler. 

Byggnaden. 

Byggnaden uppfördes 1978 och är ett källarlöst lamellhus utan förrådsvind.  
Byggnadsytan(BYA) är cirka 260 m2. På varje våningsplan finns en genomgående 3:a, 
en enkelsidig 1:a och en genomgående 2:a. Lägenheterna har följande storlekar: 
1 rok, lägenhetsyta 40 kvm 
2 rok, lägenhetsyta 65 kvm 
3 rok lägenhetsyta 80 kvm 
1:orna och 2:orna delar på samma balkongplatta. Dessa plattor är avskilda med 
träplank.  
Byggnaden har en bokhyllestomme med tvärgående bärande väggar av betong. 
Bjälklag är utförda i betong. Ytterväggarna är icke bärande. De är utförda som skalmur. 
Dessa ytterväggar utgörs utifrån av ½-stens fasadtegel, träreglar med isolering, 
diffusionsspärr och gipsskivor.  
Ytterväggarna, vid balkongerna, är utfackningsväggar. De består utifrån av liggande 
träpanel, träreglar med isolering, diffusionsspärr och gipsskivor. Balkongplattorna, av 
betong, bryter av dessa träväggar mot fasad. Balkongerna har räcken av trä. 
Byggnaden har ett yttertak med flack lutning.(14o)     
Takkonstruktionen består av takstolar av trä, råspont och takpapp. Vindsbjälklaget 
består av betong och isolering. Vinden är inte sektionerad. Takfoten är ventilerad. 
På  finns en identisk byggnad som i denna utredning har använts 
som referenshus. 

 

 

 

 



 

2016-xx-xx 
Diarienummer: 360-1155/2016 

 

9 
 

Byggnadstekniskt brandskydd. 

Byggnaden är projekterat enligt SBN 1975.(Inom parantes visas motsvarande 
beteckningar och krav enligt BBR). Detta innebär bl.a. följande utförande: 
Byggnaden är klassificerad som brandsäkerbyggnad(Br1). 
Byggnadens bärande och avskiljande byggnadsdelar utförs i A60(REI60). 
(Det ställs inga krav på avskiljning av vinden.) 
Nödutrymning möjliggörs via bärbar stege t.o.m. 12 meter(11 meter) ovan mark. 
Det öppna trapphuset kan brandventileras med öppningsbara/krossbara fönster. 
Avstånd mellan byggnader överskrider 8 meter. 
 
Övrigt 
 
Det fanns en monterad brandvarnare i hallen på den nedre lägenheten men den 
saknade batteri, hade batteri funnits skulle mannen troligen kunnat ta sig ut och 
därigenom klarat sig undan med livet i behåll. 
Byggnaden består av 3 våningar och tanken är inte att höjdfordon ska användas vid 
utrymning, under insatsen kunde dock fler höjdfordon användas samtidigt under 
släckningsarbetet vilket möjliggjorde att man kunde väja taktik under 
släckningsarbetet. 
I området finns konventionellt brandvattensystem med brandposter vilket underlättar 
väsentligt när vi har en brand av denna omfattning. 
I lägenheten, med tillhörande uteplats, där branden startade, var brandbelastningen 
högre än normalt. 

3.1 Satellitbilder, ritningar och andra bilder. 
 

 
Satellitbild 1.  är belägen nordväst om Vallentuna centrum. Se röd 
markering! 
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Satellitbild 2. I området finns fyra byggnader som är byggda på samma vis. Det finns 
två större och två mindre byggnader.  är markerad. Den 
byggnaden tillhör den mindre modellen av byggnad. 
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3.2 Ritningar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritning 1. Planritningen över bottenplan har röda brandcellsgränser inritade. 
Lägenheten längst till vänster är en genomgående 3-rumslägenhet. Den enkelsidiga 
lägenheten är en en-rumslägenhet belägen i mitten. Till höger är 2-rumslägenheten 
placerad. Branden startade på uteplatsen utanför 2-rumslägenheten på bottenplan. Det 
var 2-orna på samtliga tre våningsplan som brandskadades. 
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3.3 Bilder 
 

 
 
Bild 1. Referensbyggnad finns på . Här syns entrésidan 
med brandventilation i form av fönster, i trapphus. Foto: L-O Bergman 
 

 
 
Bild 2. Referensbyggnad på balkongsidan. Till vänster finns genomgående 2:0r. I 
mitten är de enkelsidiga 1:orna belägna och till höger finns de genomgående 3:orna 
Foto: L-O Bergman 



 

2016-xx-xx 
Diarienummer: 360-1155/2016 

 

13 
 

 

 
 
Bild 3. Referenshus har balkonger för 2:or och 1:or. Balkongen har platta av betong och 
utfackningsväggar av trä. Balkongräcken är utförda av trä. Foto: L-O Bergman 
 
 

 
 
Bild 4. Referenshus har balkongplatta som bryter av utfackningsväggen. 
Foto: L-O Bergman 
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Bild 5. Referensbyggnad har flackt tak med papp, råspont, takstolar och isolerat 
vindsbjälklag av betong. Vinden används inte för förvaring. Foto: L-O Bergman 
 

 
 
Bild 5. Referenshuset har vind med ventilerad takfot. Foto: L-O Bergman 
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Bild 6. . Taket har brunnit av och isolering ligger kvar på 
betongbjälklaget. Foto: Brandstyrkan. 
 

 
 
Bild 7.  Till vänster finns brandskadade 2:or och 1:or.  
Foto: L-O Bergman 
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Bild 8. . Ytterväggen är en skalmur som består utifrån av ½-stens 
tegel i löpskift, isolering, regeltomme, diffusionsspärr och gipsskiva.  
Foto: L-O Bergman 
 

 
Bild 9. Bilden visar exempel på icke bärande skalmur. 
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Bild 10. Ytterväggen är troligtvis utförd med ½-stens tegelvägg (skalmur) med  
lägre stabilitet.  
 

 
 
Bild 11. Bedömningen är att denna yttervägg är utförd med 1-stens tegel. Detta ger 
högre stabilitet jämfört med bild 10. 
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Bild 12. . Brandskadad utfackningsvägg har liggande träpanel, 
reglar, isolering, diffusionsspärr och gipsskivor. Foto: L-O Bergman 

 

 
 
Bild 13. Brandvattensystemet är utfört som konventionellt system. I bakgrunden syns 

. Takkonstruktionen är avbrunnen. Foto: L-O Bergman. 
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Bild 14. . I 2:an på bottenplan var brandbelastningen högre än 
normalt för en lägenhet i aktuell storlek. Foto: Kent Johansson. 
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Bild 15. . Även på lägenhetens uteplats fanns mycket brännbart 
material. Foto: L-O Bergman. 
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4 Olycksutredningsmetod 

Avvikelseutredning av SSBF:s insats och agerande 

STEP-utredning av händelseförlopp och resurser på plats 

Utredningar finns i bilaga 1 i slutet av dokumentet. 

 
 

5 Diskussion 

Byggnadsteknik  
Byggnadens brandskydd är inte skapat för brand som startar utanför byggnad. I 
dagens byggregler får i flerbostadshus högst 20 % av fasaden inklusive balkong var 
av brännbart material. I detta fall bestod fasaden av ca.50 % brännbart material 
inkluderat balkonger vilket kan avgöra risk/konsekvens för brandspridning i 
konstruktionen. Redan vid Vallentunas framkomst hade branden spridit sig till 
balkongen på plan 3 och var på väg upp mot vinden. 

Risker vid insats 
Vi måste bli bättre på att beakta rasrisken som uppstår när fasad av denna typ eller 
liknande konstruktion blir instabil i samband med brand. När vi läser byggnader är 
det mycket viktigt att tittar på konstruktion av fasad och lära oss se kännetecken 
som finns där fasaden inte är en del i den bärande konstruktionen.  

Rasrisk från takkonstruktionen kan inte uteslutas, det får till konsekvens att 
avspärrning måste ske i husets omedelbara närhet. Personal på plats ska 
informeras om rasrisken och om andra risker som förekommer tillexempel då 
personal är tvunget att passera ett område där rasrisk förekommer. 

Taktik 
Vi måste använda bästa taktik där vi har åtkomlighet med våra höjdfordon. Det 
kanske inte alltid är rätt taktik att låta vinden brinna av i alla lägen och med tanke 
på andra aktörer som vill kunna återskapa en olycksplats som t ex. polisens 
tekniker så ska vi försöka släcka branden vilket också påpekats ett flertal gånger. 

Andra faktorer som kan påverka insatsen är då endast utskjutsstege kan användas 
på grund av att vi inte kommer fram till huset med maskinstege. Vid dessa tillfällen 
har vi inte samma möjlighet att välja taktik. Vi kanske inte överhuvudtaget kan göra 
släckinsats av taket där höjdfordon inte kan komma så pass nära byggnaden att 
släckning kan ske på ett säkert sätt. 

Information 
Vi kan inte göra så mycket åt det faktum att det finns människor samlar saker i sin 
bostad eller dess omedelbara närhet men vi kan och ska informera fastighetsägare 
eller sociala myndigheter vid dom tillfällen vi kommer till en sådan bostad där 
försvårande insatsmöjligheter finns. 
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Samverkan 
Yttre befäl från Attunda bör ges möjlighet att åka med VBI vid ett antal tillfällen för 
att kunna skapa en förståelse för resursen och se vilka möjligheter yttre 
ledningsoperatör skapar vid större insatser. 

Egna reflektioner 
Hade larmoperatören på SOS larmat Vallentuna redan då tidningsbudet ringde och 
talade om att han känner röklukt så hade den här branden förmodligen aldrig blivit 
större än en liten brand på uteplatsen på baksidan av huset. 

Vad är det som gör att ledningsoperatörerna på SSRC inte larmar ut VBI till 
olycksplatsen enligt praxis när den enheten ändå finns med i protokollet i ett tidigt 
skede.  

En bit in i insatsen är det så mycket folk på olyckplatsen att det är omöjligt för Yttre 
befälet att ha kontroll på helheten vilket han inte inser, detta bidrar till bristande 
styrning av enheter på olycksplatsen, det kan säkert även från allmänhetens sida 
upplevas som att det finns ganska mycket brandpersonal på plats men det ser inte 
ut att hända så mycket. 

Det är däremot inte säkert att resultatet av branden hade sett annorlunda ut även 
om vi hade haft rätt dimensionerad ledningen av insatsen redan från början men 
insatsen hade förmodligen kunna avslutas tidigare än som nu skedde.  
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6 Rekommendationer 

· SSRC bör återkommande gå igenom dokumentet ”Arbetssätt i RC” med 
samtliga ledningsoperatörer. 

· SSRC bör snabbare skapa kontakt mellan ledningsbefäl och OC om OC inte är i 
RC när det finns indikationer på att det inträffat en större händelse. 

· Ledningsoperatörer bör påbörja utlarmning av ledningsresurser enligt praxis i 
”Arbetssätt i RC”. (bättre att backa en resurs än att larma för sent) 

· Befäl på olycksplats måste bli mer uppmärksamma och lära sig se kännetecken 
som kan leda till rasrisk samt bli bättre på att spärra av område där rasrisk kan 
förekomma.  

· Ett övervägande om taktiska val som i detta fall att låta taket brinna av bör tas i 
samförstånd med högre befäl. 

· Där rasrisk kan förekomma, alltid spärra av och informera personal på 
olycksplatsen om riskerna.   

· Yttre befäl i Attunda bör beredas möjlighet att på förfrågan medfölja VBI 1180 i 
syfte att bättre förstå vilken hjälp vi kan få och hur arbetsfördelningen på en 
olycksplats kan fördelas.  

6.1 Uppföljning 
 

En förutsättning för att vi ska lära oss av misstag eller mindre bra beslut är att hela 
organisationen delges resultat av utredningar som görs i SSBF, men det är också viktigt 
att medarbetare på alla nivåer är delaktiga i förändringar som kan behöva göras. Därför 
är det viktigt att mottagare av utredningen sätter sig in i frågeställningar och förslag på 
förändringar som framkommer av utredningar i stort. Det bör också finnas krav på 
prövning av föreslagna åtgärder för att vi ska säkerställa om föreslagna åtgärder är 
verkningsfulla. Det föreslagna resultatet av åtgärd skall återkopplas till mottagare av 
rapporten och sedan återföras till organisationen som en eventuellt ny rutin.     
 

7 Nomenklatur 

SSBF Storstockholms Brandförsvar 

SSRC Storstockholms Räddningscentral 

RC Räddnings Central 

OC Operativ Chef 

VBI Vakthavande Brandingenjör  

YB Yttre befäl 
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8 Bilaga 1 Step analys 

04.30 05:34 06.00 07:00 08:00 11:22 15:52

1. Lång tid innan OC informeras om händelsen (10 min) 6. SSRC larmar inte VBI enligt praxis när 3:e station larmas

2.När OC är informerad tar det ytterligare nästan 20 min innan han är i RC 7. MK informeras 06:13 men på frågan om ledningsbehov svarar SSRC att YB klarar sig själv

3. YB ser inte behovet av avlastning i form av högre ledningsnivå 8. Var det rätt beslut att låta taket brinna av med tanke rasrisken från väggarna

4. SSRC frågar om YB vill ha hjälp med ledning i stället för att agera enligt praxis 9. YB har ingen stabsgenomgång där uppdrag för varje sektor klargörs

5. MK loggas som RL men larmas inte enligt praxis

Läge 1

Brand
Tidningsbud

TÄ

YB 5080

Väsby

BK

1180 Fryl

KI

RVR-ledare

TIB VA

Inringare 1

PE blir RL 
11:44

NO 1080

7180 VBI

VA

Trolig
starttid

Ser att det brinner och 
larmar 112 (05:34)

Framme 
06:20

Tilldelas 05:48 som RL men VBI 
informeras först 06:15 via telefon

Personalbyte 
Täby PE BM

OC i RC 
06:03

SOS 112 Tar emot larm från inringare
[05:34], vidare till SSRC

Larmar till 
Rtj (05:35)

SSRC

Framme 06:54

Lämnar 10:19 Har bara bytt 5 
paket under hela insatsen

Framme 
12:45

OC 

Framme
05:53 

Framme 
06:15

Läge 3

Framme
06:03

Lägesrappotr 2
Från 7180 08:56

PE överlämnar som 
RL till 362 13:07

Läge 2

Branden sprider via balkongerna från 
nedre plan upp mot taket.

KI Lämnar

Tar emot begäran om 
RVR ledare 07:00

VA avlösta av KI 
07:05

7180 lämnar 
JO 07:25

Åker till 
plats 07:00

07:53 7310 
VA Lämnar  

5080
Lämnar

Lämnar
platsen

7310 VA åter 
08:28 JG BM

Läge 1 05:44 Kraftig brand 3-vånings fastighet, 
brand på 3 våningar på väg upp mot tak

Begär RVR-
ledare 07:00

Utvändig släckning 
fr höjd. Sek 2

SO 362 övertar som RL 13:07 och 
överlämnar till TIB VA 15:29

Informeras 
05:47

Ny personal 
KI 08:00

Lägesrapport 3
Från 7180 09:58

Lägesrapport 1 
Från 7180 08:10

1180 
Lämnar

VBI 7180 
framme 07:48

Överlämning 
till 7180 VBI

Lämnar över 
RL till PE 11:44

Hanterar
rökskyddsdepå

BK Avlösning  av 
egen personal

RL överlämnas till 
234-1080 AM 11:22

VA Lämnar

Rtj avslutas 
15:52

TIB informerad  
om händelse 

Läge 2 06:07 brand på samtliga
våningar + tak klarar oss med resurser

Läge 3 06:29 Livräddning person 
saknas önskar mer resursr

SO

234-1080
framme 08:05

Framme Släck+tank 05:40 
påbörjar livräddning sek.1

NY OC Ringer VBI
07:22 (LU)

Framme Släck+höjd 05:52 förstärker 
baspunkt och sektor 2 utv. släckning 

Löser av 
VA 07:05

Larmas 
05:37

s
t
a
b
s
g
e
n
o
m
g
å
n
g

Livräddning
avslutad 07:01

2

1

5

63

7

8

MK informerad 
om läget 06:13

9

4
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9 Bilaga 2 Avvikelseutredning 

Datum 2016-09-07  Utredning gjord av Utrednings 
datum 

 

Plats  Vallentuna  Kent Johansson 2016-10-31  

Avvikelse Risk - Problem *Bedö
m 

Åtgärdsförslag Kommentar 

SOS operatör vidarekopplar inte 
första samtalet från tidningsbud till 
SSRC (04.35) 

Att tredje man blir drabbad  3P Vidarekoppla alla samtal där det 
framkommer information om 
röklukt inomhus 

Hade samtalet kopplats till SSRC 
så hade Vallentuna kunnat göra 
en avgörande insats  

Ledningsoperatörer på SSRC 
larmar inte i enighet med praxis 
när 3:e station larmas till platsen 

Understark ledning på olycksplatsen 2P Larma i enighet med befintlig 
larmplan  

Arbetssätt i RC 

3.6.3 

OC kommer inte omgående till RC 
(på plats 06.03) 

Ledningsoperatörerna saknar stöd till 
beslut. En arbetsmiljöfråga för 
ledningsoperatörerna 

2H Arbeta enligt praxis där det ska 
ske en förflyttning till RC 
skyndsamt 

Arbetssätt i RC 

3.3.3 

OC agerar inte på informationen 
från olycksplatsen 

Frångår praxis som bidrar till avsaknad 
av ledningsresurs på olycksplatsen. 
Skapar en dålig arbetsmiljö för Yttre befäl 
på olycksplatsen 

2H Sök kontinuerligt ny information 
om upplevelsen i RC är att det 
finns för lite information 

Arbetssätt i RC 

3.3.3 

VBI informeras om pågående 
händelse 06.13 om att YB klarar 
sig själv utan hjälp av högre 
ledningsnivå 

Fördröjer förstärkt ledning på 
olycksplatsen  

1P Ta tillbaka initiativet i insatsen, 
åk till platsen och skapa en 
ledningsstruktur 

Understark ledning på en 
olycksplats skapar oklarheter 
mellan sektorer vilket kan leda till 
personskador på egen personal 

YB 5080 avböjer hjälp med 
ledningsnivå 3 innan framkomst 
trots information om brand upp 
mot tak 

Skapar en dålig förutsättning för sig själv 
i inledningen av insatsen  

2P SSRC bör informera sig om 
vilken rutin YB har från liknade 
insatser    

Viken vana har yttre ledning att 
hantera komplexa och eller större 
händelser där ledningsstöd finns 
tillgängligt 

Åkersberga till Golfpunkten 
(08.07)  

Sen beredskapsjustering kan skapa 
längre insatstider för nästkommande larm 

2P Agera snabbare när information 
om en tidsödande insats finns 

Ett delegerat beslut som ligger på 
förman i RC 

Låg intensitet på olycksplatsen 
fast det brinner för fullt på taket 

Pågående risk för ras från takfot och 
ingen avspärrning görs på marken 

2S Arbeta hela tiden aktivt med 
branden 

Ett aktivt arbete förbättrar alltid 
resultatet av hela händelsen 
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Datum 2016-09-07  Utredning gjord av Utrednings 
datum 

 

Plats  Vallentuna  Kent Johansson 2016-10-31  

Avvikelse Risk - Problem *Bedö
m 

Åtgärdsförslag Kommentar 

Uteblivna stabsgenomgångar 
innan GN anländer 

Utebliven information mellan befäl på 
plats om det aktuella läget kan skapa 
risker i insatsens genomförande  

2S Skapa tid för stabsgenomgång En tydlig ledningsstruktur 
avspeglas oftast i en säker 
arbetsplats 

Oklar sektorindelning (ansvarig 
och uppdrag) 

Risk för påverkan mellan sektorer 1S Säkerställ att samtlig personal 
på olycksplatsen är informerad 
om uppdrag och risk 

All personal jobbar mot ett och 
samma mål  

Inga avlösande rökdykare till KI 
efter deras första insats (byter 
paket och går in igen) 

Tröttkörd insatspersonal löper större risk 
att göra misstag i insatsen 

3M En organiserad ledning ska se 
till att avlösning finns tillgänglig 

Så länge räddningstjänst pågår 
ska det organiseras därefter 

Utebliven information om det 
faktiska läget vid 
lägesrapporteringar 

För lite resurser kopplas till uppdraget  3P Kontinuerliga lägesrapporter   Ledningsoperatörer tar inte 
händelsen på tillräckligt allvar 
och lägger på för lite resurser 

YB avböjer hjälp av ledningsnivå 
3 under pågående insats  

Skapar onödig press på sitt eget 
agerande på olycksplatsen och bidrar till 
oklarheter mellan sektorchefer på plats 

2M Överväg noga 
arbetsbelastningen för egen del 
innan hjälp avböjs  

Ta den hjälp som erbjuds 

 
*Bedömning:  0 = Ej behov av förbättring 1= Åtgärdas eventuellt 2= Bör åtgärdas 3= Måste åtgärdas  4=Åtgärdas omedelbart 
    S = Säkerhet    H = Hälsa    M = Miljö    P = Produktion, kvalitet 




