RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING-HÅBO

INSATSUTVÄRDERING
Undersökning enligt 3 kapitlet 10 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Datum

2017-05-08

Dnr

507.2017.00329

Handläggare FC

Brand i källare med strömavbrott och rökspridning som följd,
Rombersggatan 17, Enköping, 2017-04-27

Anledning

Svårlokaliserad brand, åskådliggör behov av att kunna ”läsa byggnader”.

Undersökningen utförd

2017-05-08 av brandutredare FC

Upplysningar om branden
Larm till räddningstjänst

Torsdag 2017-04-27 kl 17:09

Adress

Rombergsgatan 17, Enköping

Olyckstyp

Brand i byggnad/Flerbostadshus

Startutrymme

Källare, korridor

Startföremål

Kabelstege

Brandorsak

Okänd

Insatsrapportnummer

2017/00272

Rapportförfattare

Cecilia Fager (FC)

Biträdande utvärderare

Tomas Gustafsson (TG)

Granskare

Robert Björklind (RB)

Rapportdatum

2017-09-15

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Västra Ringgatan 6

0171-47 56 00

raddningstjanst@rtjeh.se

Västra Ringgatan 6

www.rtjeh.se

745 31 ENKÖPING

Rapport insatsutvärdering - Brand i källare

Sammanfattning
Denna rapport beskriver räddningsinsatsen vid en brand i ett flerbostadshus med strömavbrott och omfattande
rökspridning som följd. Branden startade och begränsades till en korridor i källarplan, men rök spreds till
luftslussarna på samtliga våningsplan i byggnaden. Flera personer larmade om branden. En inringare uppgav
att det luktade rök i trapphuset och i hissen på 9:e våningen. En annan inringare såg att det bolmade ut rök
över taket och uppgav att hela byggnaden var strömlös. Då räddningsstyrkorna anlände till platsen såg man rök
som bolmade ut upp över taket och konstaterade omfattande rökspridning i byggnaden samt att stora delar av
byggnaden var strömlös.
Räddningsarbetet präglades inledningsvis av stora svårigheter att lokalisera branden. När branden väl var
lokaliserad kunde den snabbt släckas. Därefter övergick insatsen i restvärdesräddning. Då uppstod svårigheter
att ventilera ut den rök som fanns på i princip varje våningsplan i byggnaden. Till slut nyttjades byggnadens Tr2trapphus för att evakuera ut rök från våningsplanen.
Av insatsen kan en rad lärdomar dras avseende räddningsstyrkan förmåga att ”läsa byggnader” och vilka
hjälpmedel som kan underlätta taktiska val under pågående insats. I rapporten presenteras fem åtgärdspunkter
som förslag till förbättringar:
-

Utarbeta en insatsplan för höghusbebyggelsen i den aktuella stadsdelen och se över behovet av
insatsplaner för övriga stadsdelar med liknande bebyggelse.
Öva brandbefälen årligen i konsten att ”läsa byggnader”.
Planlägg så att skiftgrupperna och brandbefälen regelbundet genomför objektsorienteringar med stöd
av framtagna insatsplaner i särskilt utpekade objekt.
Upprätta riktlinjer för vad som löpande under pågående insats ska rapporteras till SSRC för
dokumentation i SOS larmrapport.
Genomför övning med fokus på arbetsmiljöansvar för skiftgrupperna och brandbefälen.
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Inledning

1.

”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.” LSO 3 kap 10§
Begreppet olycksundersökning omfattar såväl utredning av orsaker och förlopp (olycksutredning) som utvärdering
av insatsens genomförande (insatsutvärdering). I en insatsutvärdering utvärderas hur insatsen har genomförts.
Om olyckan både utreds och insatsen utvärderas utförs en komplett olycksundersökning.
Denna rapport omfattar utvärdering av en insats som bedöms vara lärorik med avseende på räddningsstyrkans
förmåga att läsa byggnader och vilka hjälpmedel som kan underlätta taktiska val under en insats.

1.1 Händelsen
Torsdagen den 27 april 2017 kl 17:07 inkom första larm om brand i byggnad till SOS Alarm. Därefter larmade
flera personer om samma händelse. En inringare uppgav att det luktade rök i trapphuset och i hissen på 9:e
våningen, men inringaren såg ingen rök. En annan inringare såg att det bolmade ut rök över taket och uppgav
att hela byggnaden var strömlös. Flera räddningsstyrkor larmades till platsen. Räddningsarbetet präglades
inledningsvis av stora svårigheter att lokalisera branden. Räddningsstyrkan konstaterade att luftslussarna på
våningsplanen uppåt i byggnaden hade smittats av rök. När branden väl var lokaliserad till källarplan kunde den
snabbt släckas. Därefter övergick insatsen i restvärdesräddning. Då uppstod svårigheter att ventilera ut den rök
som fanns på i princip varje våningsplan i byggnaden. Till slut nyttjades byggnadens Tr 2-trapphus för att
evakuera ut rök från våningsplanen.

1.2 Utvärderingsdirektiv
För denna utvärdering har ett särskilt direktiv formulerats. Direktivet beskriver syftet med utvärderingen, vilka
frågeställningar som ska besvaras och vad utvärderingen särskilt ska fokusera på. I direktivet klargörs också
vilka avgränsningar som ska gälla för utvärderingsarbetet.

1.2.1 Syfte, frågeställningar och särskilt fokus
Syftet med utvärderingen är:
-

Att redogöra för en räddningsinsats i en byggnad med onormal rökspridning från källarplan till
luftslussar på samtliga våningsplan uppåt i huset.
Att utvärdera det taktiska valet att nyttja Tr 2 trapphuset för att brandgasventilera luftslussarna.
Att med med utgångspunkt från den inträffade händelsen ta fram en insatsplan som kan utgöra ”typplan” för räddningsinsats i byggnad med Tr 2 trapphus.
Att utforma en metod för brandgasventilation av luftslussar i byggnad med Tr 2 trapphus.

De frågeställningar som särskilt ska besvararas är:
-

Hur ventileras luftslussar på våningsplan där ingen brandsmittad lägenhet finns?

-

Vad behöver räddningstyrkan känna till om byggnaders tekniska brandskydd?

Utvärderingen ska särskilt beakta och redogöra för om det är lämpligt att insatsplanera ”typ-byggnader”.

1.2.2 Avgränsningar
Utvärderingen begränsas till att enbart omfatta utvärdering av räddningsarbetet. Den utgör inte någon
brandutredning och omfattar därmed inte heller någon analys av brandorsak eller brandförlopp.

1.3 Metod
Korta snabbintervjuer har genomförts med räddningsstyrkans befäl (SL2110, SL2010 och IL2080) och med ett urval
av övrig personal i styrkan. Videofilmer över insatsen (hjälmkamera SL2010 och SL3010) har studerats. Därefter har
kompletterande frågeställningar klargjorts i intervjuform med respektive berört befäl. Tidsangivelser har
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hämtats ur SOS larmrapport. Analys av räddningsinsatsen har genomförts av rapportförfattaren tillsammans
med ett erfaret brandbefäl.

2.

Händelseförloppet

2.1 Larm och framkörning
Då den aktuella händelsen inträffade var Enköpings heltidsstyrka (221-2010, 221-2040 och 221-2080) larmad1
till en trafikolycka på E18. Man hade precis kvitterat sig framme vid trafikolyckan (kl 17:07).
Första larmsamtal från Rombergsgatan inkom kl 17:07. Därefter inkom ytterligare tre larmsamtal kl 17:08,
17:11 och 17:12. Vid de två första larmsamtalen uppgavs att det luktade brandrök men att ingen rök var synlig.
Vid de andra två larmsamtalen uppgavs att det bolmade ut rök över taket och att byggnaden var strömlös.
Klockan 17:09 dras stort larm på station 221-2100 (Enköping deltid). Två minuter senare dras stort larm på
Bålsta stationen (221-3000). Eftersom Enköpings heltidsstyrka är upptagen på trafikolycka är det deltidsstyrkan
i 221-2110 som först kvitterar larmet och anländer till platsen. Larmkvittens från 221-2110 inkom kl 17:13.
Klockan 17:17 klar-rapporterar heltidsstyrkan trafikolyckan. Därefter beger man sig till Rombergsgatan som
man uppfattade vara larm om brand på tak.

2.2 Framkomst
Statusrapportering för när deltidsstyrkan i 221-2110 och 221-2030 anlände till platsen är registrerad kl 17:262,
men deltidsstyrkan anlände tidigare. I SOS larmrapport finns en notering med tidsangivelsen kl 17:18 för framkomstrapport: ”Rök från taket, undersöker, återkommer”. Denna tidsangivelse avser den tid då SSRC:s Lop
registrerade anteckningen i ärendesystemet, vilket inte alltid sker i direkt anslutning till inrapporteringen.
Deltidsstyrkan i 221-2110 anlände till platsen senast kl 17:18, men exakt när kan inte fastställas.
Klockan 17:20 anlände första enhet i heltidsstyrkan (221-2010). Därefter anlände IL i 221-2080 kl 17:29, tankbil
221-2040 kl 17:31 och Bålsta heltid 221-3010 kl 17:33 samt tankbil 221-3040 kl 17:42.
Klockan 17:28 registreras IL2080 som räddningsledare. VBi i 221-1180 anlände kl 18:24.

2.2.1 Tidslinje, larm och framkörning

Larm och framkörning (se bilaga 2 för större bild).

2.3 Räddningsinsatsen
När deltidstyrkan i 221-2110 och 221-2030 anlände till platsen ropade en person från 8:e våningen att hissen
var rökfylld. SL2110 såg då att det bolmade ut rök över taket. Styrkans första åtgärd var att förbereda för brandvattenförsörjning genom att ansluta matarledning från släckbilen till stigarledningen (men ledningen tryck-

1
2

Kl 16:57 Utalarmering 221-2000 Stort larm
Status F från 221-2110 och 221-2030 kl 17:26

6

Rapport insatsutvärdering - Brand i källare

sattes inte i detta skede). Rökdykargruppen fick order om att gå upp till 8:e våningen för att kontrollera. Där
konstaterade de att det inte var speciellt mycket rök i luftslussen men att röken var stickande och obehaglig.
Belysningen fungerade i trapphuset och hissen hade strömförsörjning. I övrigt var det strömlöst i byggnaden. I
detta skede anlände heltidsstyrkan i 221-2010.
SL2010 uppger att rök välde ut över taket då heltidsstyrkan anlände. SL2010 gav order om att kontrollera om
röken kom från hisschaktet. Hissdörrarna öppnades på entréplan och man konstaterade att det var rök i
schaktet. Därefter fortsatte man att leta efter branden. Ett rökdykarpar gick nerför trappan till källaren och
konstaterade att denna väg ledde till en dörr direkt ut i det fria.
I takt med att fler enheter anlände till platsen fortsatte letandet efter branden. IL2080 uppger att, då han
anlände till platsen, såg han rök över taket som ”kom och gick i omgångar” och som ”rann” ner längs fasaden.
IL2080 ger SL2010 order om att öppna hissdörrarna på ett våningsplan högre upp i huset och att fortsätta söka
efter branden.
Ett flertal boende sökte sig ut på sina balkonger. Många var oroliga och kände obehag av röken. Ett rökdykarpar skickades upp i huset i syfte att informera och lugna de boende. Även höjdfordonet nyttjades för att lugna
de boende. En person kände så stort obehag att hon försågs med räddningshuva och hjälptes ut av rökdykare
via trapphuset.
Klockan 17:55 rapporterades att branden hade hittats i källaren. En annan väg in i källaren hade då påträffats.
Det visade sig att det brann på en kabelstege i en källarkorridor. Klockan 18:01 rapporterades det att branden
var släckt. I detta läge hade man en rökfylld källarkorridor, rök i hisschaktet, rök i luftslussarna på samtliga
våningsplan uppåt i huset och strömlöst i större delen av byggnaden. IL2080 gav SL2010 order om att öppna
rökluckan i trapphuset, övertrycksventilera trapphuset med PPV-fläkt (vid entrédörr) och ventilera källarkorridoren med en sugande fläkt vid källardörren. Därefter skulle hissdörrarna på respektive våningsplan
öppnas för att ventilera hisschaktet och luftslussarna på respektive våningsplan via trapphuset.
Nu uppstod svårigheter att ventilera via trapphuset eftersom brandgasventilatorn var beroende av ström för
att fungera. Hittills under insatsen har man trott att det satt en röklucka i toppen av trapphuset. En grupp
skickades upp för att manuellt öppna rökluckan. Väl uppe i toppen av trapphuset kunde gruppen konstatera att
det inte fanns någon röklucka där. Istället ställde man upp dörren som leder ut till taket. Därefter ventilerades
hisschaktet och luftslussarna på varje våningsplan uppåt i huset via trapphuset och den uppställda dörren mot
taket. Hissdörren och dörren mot trapphuset öppnades på varje våningsplan succesivt uppåt i byggnaden.

2.3.1 Tidslinje, räddningsinsatsen

Räddningsinsatsens inledning, innan branden har hittats (se bilaga 3 för större bild).
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Räddningsinsatsens släckning och restvärdesräddning (se bilaga 4 för större bild).

2.4 Dokumentation över insatsen
SSRC:s larmoperatör för löpande noteringar i SOS larmrapport genom hela räddningsinsatsen. I larmrapporten
finns följande anteckningar som berör räddningsinsatsens taktiska skeden:
Tid

Typ

Citat

17:19:48

Framkomstrapport

”Rök från taket, undersöker, återkommer.”

17:42:07

Lägesrapport

”Konstaterad brand någonstans. Rökutveckling trapphus, hisschakt och
tak. Håller på att kontrollera. Återkommer. Räcker med resurser, mest rök
på vån 2.”

17:55:58

Lägesrapport

”Hittat branden i ett förråd i källarplan. Kraftig rökutveckling trapphus.”

18:01:13

Lägesrapport

”Branden släckt, ventilerar och utrymmer fastigheten. Boende förs till
Romberga skolan. Polis på plats.”.

18:48:51

Lägesrapport

”Fortsatt ventilering. Bålsta lämnar, behåller HT och DT Enköping. Prognos
1 timme.”

19:51:38

Lägesrapport

”Ventilering klar, förutom källare. Boende insläppta. De som vill komma ut
är utsläppta. 2080 och RVL har gått igenom fastigheten. Släpper hem 2110
+ 2030”

2.5 Räddningsinsatsen avslutas
Formell notering om när räddningsinsatsen avslutades saknas. Inte heller finns någon notering om när man
övergick i restvärdesräddning. Sista notering i SOS larmrapport är klarrapportering från tankbil 221-2040 som
registrerades kl 21:13.

2.6 Skadeomfattning
Omfattande brand- och rökskador uppstod i källarkorridoren. I övrigt var de materiella skadorna begränsade.
Inga allvarliga personskador uppstod.

2.7 Spridningsrisker
Ingen risk för brandspridning från korridoren till angränsande rum och lokaler förelåg. Risk för rökspridning
förelåg. Risk för människors liv och hälsa förelåg.
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3.

Händelseplatsen

3.1 Område
Den branddrabbade byggnaden ligger i ett bostadsområde med sex likadana byggnader, några minuters
framkörningstid från Enköpings huvudbrandstation.

Kartbild över bostadsområdet. Den aktuella byggnaden har ringats in. Källa: Enakartan, Enköpings kommun.

Ortofoto över byggnaden. Källa: Enakartan, Enköpings kommun.
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3.2 Byggnaden
Byggnaden som byggdes på 1960-talet är ett flerbostadshus i 10 våningar över mark med ett källarplan.
Byggnaden är dimensionerad för egenutrymning vilket innebär att trapphuset är utformat som Tr2 och utgör
enda utrymningsväg från byggnaden. I källarplan finns lägenhetsförråd, cykelrum och teknikutrymmen.
Eftersom trapphuset är utformat som Tr2 får det inte stå i förbindelse med lokaler i källarplan. På varje
våningsplan måste det finnas ett utrymme i egen brandcell (luftsluss) mellan lägenheter och trapphus. Man kan
gå via trapphuset ner till källarplan men måste först gå ut i det fria för att nå övriga lokaler i källaren. Hissen
ansluter till luftslussarna på våningsplanen och till en korridor i källarplanet. Via korridoren når man övriga
utrymmen i källarplanet.

2
1

Källarplan: Dörr 1 ingång till källarutrymmen. Dörr 2 utgång från trapphus.
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Våningsplan (plan 1-9)
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Sektionsritning

I toppen av trapphuset finns en lucka i väggen som leder till en kanal i vilken en brandgasfläkt är placerad.
Brandgasfläkten kan startas både automatiskt och manuellt. I taket i trapphuset finns en rökdetektor. Om
detektorn indikerar rök öppnas luckan mot kanalen och brandgasfläkten startar. I byggnadens entréhall finns
ett manöverdon för manuell start av brandgasventilationen. Längst upp i trapphuset finns även en dörr ut mot
taket. Om ordinarie brandgasventilation av trapphuset inte fungerar kan dörren nyttjas som frånluftsventilator.
Brandgasventilation av hisschaktet är skild från brandgasventilation av trapphuset. Hisschaktet ventileras
automatiskt genom rökdetektorstyrd brandgasfläkt placerad i hissmaskinrummet. Möjlighet att manuellt starta
brandgasfläkten saknas.
I byggnaden finns stigarledning med intag i trapphusentrén och uttag i luftslussarna på varje våningsplan.
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Lucka mot kanal med brandgasfläkt

Dörr mot yttertak

2

1

Ventilationsritning, 1992-01-20. Punkt 1 visar rökdetektorstyrd lucka för brandgasventilation av trapphus med
kanalmonterad fläkt (PF1). Punkt 2 visar rökdetektorstyrd brandgasfläkt för ventilation av hisschakt (FF1).
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Hissmaskinrum med brandgasfläkt.
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3.3 Startbrandcellen
Branden startade och begränsades till en korridor i källarplan.

Startbrandcellen, korridor i egen brandcell, med initialbrandens läge.

Initialbrandens läge på kabelstege, pilen i miniskissen visar fotoriktning.
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Källarkorridor, pilen i miniskissen visar fotoriktning.

Källarkorridor, pilen i miniskissen visar fotoriktning.
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Entrédörr till källare. Notera att PPV fläkten är vänd med flödesriktning utåt, pilen i miniskissen visar fotoriktning.

4.

Analys, utvärdering av räddningsinsatsen

4.1 Räddningsinsatsens händelseförlopp, analys och värdering
4.1.1 Insatsens inledning och brandsläckning
Insatsen präglades av svårigheter att hitta branden. Det tog 36 minuter från den första enhetens framkomst
tills branden hittades. Byggnaden är inte särskilt komplicerad. En rad insatsspecifika omständigheter förklarar
varför det tog så lång tid att hitta branden:
-

-

-

SL2110 uppger att då 221-2110 anlände bolmade rök ut över taket och en person på 8:e våningen
ropade att hissen var rökfylld. SL2110 förberedde därför för invändig insats uppåt i huset och påbörjade
invändig orientering.
Både SL2010 och IL2080 uppger att de uppfattade larmet som brand på tak och att de vid framkomst såg
att det bolmade rök ut över taket. Vid framkomst fick de information om att det var rökigt i flera luftslussar på våningsplanen uppåt i huset. Den inledande inriktningen var därför att söka efter branden
med utgångspunkt från byggnadens huvudentré. Hissdörrarna öppnades på entréplanet och på andra
våningen.
SL2010 fick information av rökdykarparet att trappan ner från huvudentrén ledde direkt ut i det fria.
Denna information klargjorde inte att det finns en källare i byggnaden.
Initialbrandens läge (kabelstege i källarkorridor) slog tidigt ut strömförsörjningen till brandgasfläkten i
trapphuset och hisschaktet vilket orsakade omfattande rökspridning till samtliga våningsplan (ett
mycket ovanligt scenario).
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Brandgasfläkten i hisschaktet är en väsentlig del av skyddet mot brandspridning mellan schaktet och
luftslussarna på våningsplanen. Då brandgasfläkten stoppade havererade brandcellsgränsen mellan schaktet
och luftslussarna. Rök läckte ut från hisschaktet till luftslussarna på samtliga våningsplan i byggnaden.
Sammantaget kan man konstatera att under insatsens inledande skede hamnade fokus på fel del av byggnaden
vilket gjorde att det tog tid innan branden hittades. Insatsstöd behövs för att underlätta insatser som av någon
anledning inte följer det ”normala händelseförloppet”. Om räddningsledningen hade haft större kännedom om
den aktuella byggnadstypen så hade man sannolikt snabbare insett att det fanns ett källarplan i byggnaden och
att det måste finnas en annan angreppsväg in i källaren än via Tr2-trapphuset. Med sådan kännedom hade man
möjligen redan vid den första orienteringen runt byggnaden hittat angreppsvägen in i källaren.
Brandbefälens förmåga att läsa byggnader kan förbättras genom kunskap om olika byggnadstyper som upprätthålls genom regelbunden övning. Kunskapsnivån bör ligga på kännedom om byggnadsklasser och dess bärförmåga, utrymningsstrategier, skydd mot brandspridning mellan brandceller och byggnader, vanliga lösningar
för brandgasventilation och andra tekniska system som räddningsmanskapet behöver känna till så att man
interagerar med det tekniska brandskyddet vid en räddningsinsats.
Förmågan kan också förbättras genom tillgång till insatsstöd i form av insatsplaner tillgängliga under pågående
insats. Sådana planer kan även användas som underlag för objekts-specifika övningar som brandbefälen och
skiftgrupperna regelbundet bör genomföra. Vid sidan av denna insatsutvärdering har arbetet med att ta fram
en insatsplan för höghusbebyggelse påbörjats.

4.1.2 Brandsläckning
Det rökdykarpar (RD3010) som hittade branden uppger att de gjorde bedömningen att inträngningen i källarkorridoren inte vara rökdykning varför de kunde avancera in i källaren utan fungerande radiokontakt med
ansvarigt befäl (SL3010). Rökdykarparet uppger att de uppfattade SL2010 som ansvarig för angreppet eftersom det
var SL2010 som beslutade att källardörren skulle brytas. Både SL3010 och SL2010 uppger att man inte kände till när
inträngning i källaren gjordes.
Rökdykarparet gjorde bedömningen att inträngningen i källarkorridoren inte var att betrakta som rökdykning,
men att gå in i en rökfylld miljö (även om miljön inte innebär inträngande i tät brandrök) kan medföra risker
som på förhand bör riskbedömas och övervakas av en arbetsledare. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv är
ansvarsfördelningen tydlig. Ansvarig arbetsledare (dvs närmast ansvarigt befäl) har ett arbetsmiljöansvar. Innan
inträngningen utfördes borde radiokommunikationen med ansvarigt befäl ha varit säkerställd. Dessutom borde
befälet först ha kvitterat att han uppfattade att angreppet påbörjades.

4.1.3 Restvärdesräddning och avveckling
Då branden var släckt övergick insatsen i att ventilera ut den rök som hade ansamlats i luftslussarna på våningsplanen och i hisschaktet. Entréhallen trycksattes med PPV-fläkt. Källarkorridoren ventilerades med en sugande
fläkt som förstärktes med en ”omvänd” PPV-fläkt direkt utanför källardörren. I entréhallen ställdes hissdörren
upp. Tanken var att få en uppåtgående luftström i trapphuset med tilluft via hisschaktet/entrédörren och med
frånluft via den uppställda dörren mot yttertaket. Genom att ställa upp hissdörren och trapphusdörren på
respektive våningsplan skulle sedan hisschaktet och luftslussarna ventileras via Tr2-trapphuset med hjälp av
det trycksatta hisschaktet.
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Frågan är hur effektiv denna metod var och vilka alternativ som fanns att tillgå? För att besvara frågan om hur
effektiv den valda metoden var behöver man fundera över vad som hände med tryckförhållandet i hisschaktet
då entréhallen trycksattes med PPV-fläkt samtidigt som man hade skapat ett undertryck i källarplan med
sugande fläktar. Det finns inga hissdörrar av äldre årgång som sluter tätt. Vid varje hissdörr finns relativt stora
läckageytor. Då entréhallen trycksattes ökade sannolikt trycket i hisschaktet. Luftströmmen kan ha riktats nedåt i riktning mot undertrycket i källarplan. Röken i hisschaktet sögs i sådant fall ut via källarplan. Men den
normala termiken kan ha motverkat detta och istället vänt luftströmmen uppåt. I sådant fall kan den rök som
fanns i schaktet ha vädrats ut i schakttoppen förbi skovlarna i den stillastående fläkten. Röken kan också ha
tryckts ut i luftslussarna på respektive våningsplan. Djupare analys av tryckbilden har inte varit möjlig att utföra
inom ramen för denna insatsutvärdering. Frågeställningen om den valda metodens effektivitet lämnas därför
obesvarad.

Skiss över möjliga tryckförhållanden och flödesriktning entréhall, schakt, trapphus, luftslussar och källare.

19

Rapport insatsutvärdering - Brand i källare

Med de förutsättningar som rådde (ingen av byggnadens två brandgasfläktar fungerade) kan utvärderaren inte
se någon annan metod som skulle varit lämpligare än den metod som användes.
Även vid ett mer ”normalt” scenario med brand i källarplan som inte påverkar strömförsörjningen av brandgasfläkten i hisschaktet kan små rökvolymer sippra ut i luftslussarna trots att brandgasfläkten är i gång. Den
enklaste metoden att tillämpa för brandgasventilation av luftslussarna vid sådana scenarion är att nyttja
hisschaktet för brandgasventilation, men en sådan lösning förutsätter att brandgasfläkten i hisschaktet inte
stannar. Har fläkten stannat finns inget alternativ. Tr2-trapphuset måste då användas för brandgasventilation.
Drygt 50 minuter efter branden var släckt kunde första släckenhet (221-3010) lämna skadeplatsen. Knappt 2,5
timme senare lämnade sista fordon skadeplatsen. Att insatsen pågick så länge har sin förklaring i de svårigheter
som uppstod med att ventilera byggnaden.

4.1.4 Dokumentation över insatsens olika skeden
Dokumentation över insatsen omfattar framkomstrapport och ett antal lägesrapporter. Dock saknas notering
om när insatsen övergick i restvärdesräddning och när räddningsinsatsen avslutades. När en insats övergår i
restvärdesräddning bör noggrant dokumenteras. Räddningsledaren bör särskilt anropa SSRC för att få
tidpunkten för RVR dokumenterad. Tidpunkten för när en räddningsinsats avslutas ska dokumenteras.
Räddningsledaren bör särskilt anropa SSRC för att få denna tidpunkt dokumenterad.

4.2 Resultat
Utvärderingen av räddningsinsatsen kan sammanfattas i följande resultat:
-

5.

Insatsstöd behövs för att underlätta insatser som av någon anledning inte följer det ”normala
händelseförloppet”.
Brandbefäl behöver ha kännedom om olika byggnadstyper för att kunna ”läsa byggnader” rätt.
Både brandbefäl och skiftgrupper behöver regelbundet genomföra objektsspecifika övningar.
Arbetet på skadeplats är ett lagarbete som omfattar olika moment med arbetsmiljöansvar som måste
hanteras på rätt nivå.
Den metod som man valde för att ventilera ut rök från luftslussarna gav effekt, ingen alternativ metod
föreslås för de förutsättningar som rådde vid den specifika insatsen.
Tidpunkten för när RVR inleds och när räddningsinsats avslutas behöver dokumenteras.

Slutsats

5.1 Slutsats och erfarenheter
Insatsen präglades inledningsvis av stora svårigheter att lokalisera branden. Byggnaden är inte särskilt
komplicerad men en rad insatsspecifika omständigheter medförde att det tog ovanligt lång tid att hitta
branden. När branden väl var lokaliserad kunde den snabbt släckas. Därefter övergick insatsen i restvärdesräddning. Då uppstod svårigheter att ventilera ut den rök som fanns i luftslussarna på varje våningsplan. Den
omfattande rökspridningen orsakades av att brandcellsgränsen mellan hisschaktet och luftslussarna havererade då brandgasfläkten i hisschaktet stannade pga kabelbranden i källaren.
Den metod3 som användes för att brandgasventilera luftslussarna på våningsplanen var med rådande förutsättningar lämplig. Det finns ingen annan lämpligare metod. Vid mer ”normala” förhållanden, då brandgasfläkten i hisschaktet är i drift, bör hisschaktet istället nyttjas för brandgasventilation av luftslussar.
För att säkerställa att brandbefälen har god kännedom om konsten att läsa byggnader bör detta övas regelbundet. Kunskapsmålet bör vara att brandbefälen bör ha kännedom om byggnadsklasser och dess bär-förmåga,

3

Brandgasventilation via Tr2-trapphuset
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utrymningsstrategier, skydd mot brandspridning mellan brandceller och byggnader, vanliga lösningar för
brandgasventilation och andra tekniska system som räddningsmanskapet behöver känna till för att kunna
interagera med det tekniska brandskyddet vid en räddningsinsats.
Insatsstöd i form av insatsplaner bör tas fram och regelbundna objektsspecifika övningar bör genomföras.
I stycket nedan presenteras de förbättringsförslag som denna utvärdering har lett fram till.

6.

Förbättringsförslag
-

7.

Utarbeta en insatsplan för höghusbebyggelsen i den aktuella stadsdelen och se över behovet av
insatsplaner för övriga stadsdelar med liknande bebyggelse.
Öva brandbefälen årligen i konsten att ”läsa byggnader”.
Planlägg så att skiftgrupperna och brandbefälen regelbundet genomför objektsorienteringar med stöd
av framtagna insatsplaner i särskilt utpekade objekt.
Upprätta riktlinjer för vad som löpande under pågående insats ska rapporteras till SSRC för
dokumentation i SOS larmrapport.
Genomför övning med fokus på arbetsmiljöansvar för skiftgrupperna och brandbefälen.

Underlag och information för utvärderingen

Uppgifter och värdefull information för upprättande av denna rapport har inhämtats från berörd räddningspersonal och från fastighetsägaren.
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BILAGA 2 - Tidslinje, larm och framkörning

BILAGA 3 - Tidslinje, räddningsinsatsens inledning

BILAGA 4 - Tidslinje, räddningsinsatsens fortsättning och avveckling

