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1 Händelse 

170826 klockan 04:03:16 larmas räddningstjänsten i Boden samt jourgruppen i Harads till en 

brand i byggnad, villa, . Boden åker med fem man i 1st basbil samt 1st tankbil och 

jourgruppen åker med fem man i 1st basbil, 1 st tankbil samt 1st jeep med påkopplad 

motorspruta. Jourgruppen i Boden larmas in till stationen primärt för passning men dras 

senare ut till platsen för stöttning med personal och höjdfordon. 

 

 

2 Metod 
Undersökningen genomförd med hjälp av insatsrapport, samtal med räddningspersonal, delar 

ur polisens förundersökning samt samtal med polisens tekniker.
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Inledning 

2.1 Uppdrag 

Enligt 3 kap 10 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att 

olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 

och hur insatsen har genomförts.  

 

På grund av att en person omkom vid branden beslutas att räddningstjänsten skall genomföra 

en utökad olycksundersökning. 

 

3 Räddningsinsatsen 

3.1 Beredskapsläget före olyckan 

Beredskapsläget var vid olyckstillfället normalt, i Boden 1+4 med 90 sekunders anspänning 

och en jourgrupp med samma bemanning som har 8 minuters anspänning. Harads jourgrupp 

har också samma bemanning men 6 minuters anspänning. 

 

3.2 Utförandet av insatsen 

Harads jourgrupp är först på platsen och får uppgifter av en person som befunnit sig i huset 

om att personen som finns kvar befinner sig på övervåningen. RL beslutar om att man ska 

förbereda rökdykarinsats via fönster på övervåningen med hjälp av stege.  

När Bodens räddningstjänst anländer gör man ett omfall och går in via entrédörren.  

När man öppnar dörren är miljön på bottenvåningen bra. Rökdykarna går upp för trappen som 

ligger precis till vänster innanför dörren, när man kommer upp så är det kraftig rök ned till ca 

½-1 meter ovanför golvet.  

Rökdykarna hittar mannen som saknas liggandes på golvet precis vid trappen på 

övervåningen. 

Det syns inga tydliga yttre bränn- eller andra skador på mannen som är medvetslös. 

Man tar ut mannen samma väg man gått in och personal på utsidan påbörjar 

skadeomhändertagande tillsammans med ambulans. 

 

Man gör försök att släcka branden men dessa misslyckas och det utvecklas till en totalbrand. 
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4 Slutsats 

4.1 Brandorsak 

När rökdykarna gick in var det bra miljö på nedre plan, när man kom upp för trappen var 

övervåningen var fylld med tjock brandrök. Man kunde med hjälp av värmekamera lokalisera 

branden till en soffa i vad man uppfattade som ett vardagsrum. Det hade brunnit hål i väggen 

ovanför och branden spred sig vidare i konstruktionen och taket. 

Huset brann ned till grunden och det har inte gått att fastställa brandorsak.  

4.2 Ledning/ roller 

Enligt delegationsordningen är inre befäl vid SOS är räddningsledare fram tills dessa att första 

styrkeledare kommit till platsen och gett en framkomstrapport. Kommer ett heltidsbefäl till 

platsen blir den räddningsledare. 

Det är viktigt att all personal vet vem som ansvarar för insatsen och eventuella sektorer.  

 

4.3 Riskbedömningar 

Räddningsledare är ansvarig för säkerheten på olycksplatsen. Riskbedömningar skall göras 

kontinuerligt och hela tiden värderas. I denna händelse fanns det tydliga riskmoment med 

rökdykning via stege, rökdykning via entré samt vid omhändertagandet av de skadade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




