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Händelse: brand i verkstadsbyggnad med brandutsatta gasflaskor  

Plats:   

Larmnummer: 19.6688212.2  

Larmtid: fredagen den 21 april 2017.  Kl. 09:28   

Diarienummer: 2017–000771 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp 
och räddningsinsatsen. Detta ska användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande 
arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. I Södra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund ingår kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
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Sammanfattning 
Den 21 april larmades räddningstjänsten till en brand i en verkstadsbyggnad där det fanns 
brandutsatta gasflaskor inne i byggnaden. Vid räddningstjänstens framkomst var byggnaden helt 
övertänd. Räddningstjänsten utförde inte någon aktiv släckning av den brandutsatta 
verkstadsbyggnaden, dels p.g.a. riskerna för egen personal med brandutsatta gasflaskor men även 
närheten till Borås Stads vattentäkt påverkade den taktiska inriktningen på insatsen. Eftersom 
brandplatsen var belägen inom ett vattenskyddsområde så begränsades också vattenanvändningen 
för att undvika att få ut förorenat släckvatten. 

Verkstadsbyggnaden blev helt nedbrunnen men räddningstjänsten lyckades förhindra 
brandspridning till närstående fastigheter.  

Enligt polisens Forensiska sektions brandplatsundersökning går det inte att uttala sig om någon 
tänkbar brandstiftare eller området för brandstarten.  

Räddningsledningen tog flera beslut under insatsen som innebar stora samhällsstörningar bl.a. 
inrymning/utrymning av närboende, det sändes ut VMA, RV 42 stängdes av och det begärdes 
tågstopp på förbipasserande tåg.  

Insatsarbetet har vid denna komplexa insats till stora delar utförts på ett väl genomtänkt sätt med 
fokus inriktat på säkerhet för egen personal och miljöhänsyn. Det finns också flera nyttiga 
erfarenheter som vi kan ta med och lära oss av till kommande liknande insatser bl.a.  

- Förbättrad samverkan med externa aktörer gällande miljöhänsyn. 
- Ytterligare se över och förbättra säkerheten för egen personal vid insatser där det finns 

brandutsatta gasflaskor. 
- Det finns behov av att uppdatera SÄRF:s ledningshandboken som reviderades senast år 2003. 
- Det finns också utrymme till förbättringar gällande dokumentationen i händelserapportens 

fritextruta. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande beskrivning 
Den 27 april larmades räddningstjänsten till en brand i en verkstadsbyggnad där det fanns 
brandutsatta gasflaskor inne i byggnaden. Fastigheten var belägen inom ett vattenskyddsområde i 
närheten av Borås Stads vattentäkt.  

1.2 Syfte med utredningen 

Undersökning av olyckor är en viktig del av verksamhetsuppföljningen och syftar till att: 

- uppfylla gällande lagkrav 

- klargöra orsakerna till händelsen samt eventuellt föreslå olycksförebyggande åtgärder 

- klarlägga räddningsinsatsens genomförande och utgöra beslutsunderlag för insatsutvecklande 
åtgärder. 

1.3 Utredningens omfattning 

Utredaren har gjort en fördjupad insatsuppföljning med underlag inhämtat från larmgenomgång 
med lag 4 i Borås där även insatsledaren som var räddningsledare under insatsen deltog.  

Extern samverkan med polisens tekniker och miljöinspektör från Borås Stads Miljöförvaltning. 

Utredningen har avgränsats och avser att främst granska. 

Räddningstjänstens insatsarbete med inriktning riktad mot säkerheten för egen personal med 
tanke på att det fanns brandutsatta gasflaskor i verkstadsbyggnaden. 

Användning av släckvatten och efterföljande åtgärder med tanke på att brandplatsen var belägen 
inom ett vattenskyddsområde med närhet till Borås Stads vattentäkt i Öresjö. 

- Rapportens tidsangivelser är hämtade från SOS tidsangivelser i Coordcom och 
räddningstjänstens händelserapport.  

- Utredaren har i sitt arbete inte använt sig av någon specifik utredningsmetod.  

1.4 Erfarenhetsåterföring/delgivning 

Insatsuppföljningen redovisas för samtliga arbetslag vid Borås heltidsstyrka samt på RCB/IL – 
mötet.  

Delgivning  

- Rapporten läggs ut på Serfnet 

- MSB 

- Polisen 

- Borås Stads Miljöförvaltning 
 

Utredare 
Christer Larsson 

Granskad och godkänd 
Andreas Leandersson 
Områdeschef Skydd och Samhälle 
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2. Resultat av undersökningen 

2.1 Räddningsinsatsens genomförande 
Underlaget är hämtat från händelserapportens fritextruta där inre befäl, räddningsledaren och 
räddningschef i beredskap har dokumenterat insatsens genomförande. Olycksutredaren har 
avidentifierat de namn som nämns i fritextrutan, kompletterat med tider från SOS ärendemapp 
och skrivit ut yrkesrelaterade förkortningar. 

Inre befäl 

Larmet inkom till räddningstjänsten kl. 09.28 och inga anteckningar som dokumenterats i 
händelserapporten gjordes av inre befäl eller inre stab innan kl. 10:10. Från kl. 10:10 t.o.m. kl. 
11:40 gjordes fyra stycken anteckningar, se analysgruppens utvärdering av den inledande 
dokumentationen av insatsen under rubrik 5.1.  

10:10 Trafikredaktionen P4 kontaktas via SOS om att gå ut med ett VMA, varningsmeddelande 
utan tyfoner. Beslut om att skicka ut meddelandet till mobiler på 500 m radie från branden, 
meddelandet uppmanade till inrymning.  
10:50 Uppmärksammas att järnvägen ligger ca 100 m från brandplatsen. Trafikstopp begärs på 
sträckan. 
11:00 Säkerhetssamordnare Borås stad kommunledning informeras om läget. 
11:05 Länsstyrelsen informeras om läget 
11:40 Byte av inre befäl 
11:56 Räddningsledare i insatsledarfordon 252-1080 meddelar att släckbil RIB- Fristad 252-1610 
rullar hemåt 
12:47 Räddningsledaren meddelar att släckbil 252-1010, tankbil 252-1040 och insatsledarfordon 
252-1080 kommer vara dom enda som är kvar på platsen resten åker hemåt  
12:49 Skickar hem höjdfordon 252-1030 och tankbil 252-2040 till Skene även RIB- Viskafors i 
släckbil 252-1510 rullar hemåt. 
12:55 Räddningschef i beredskap kommer att ta beslut om att häva avspärrningarna vid kl. 13:30, 
efter en uppdatering från platsen.  
13:24 Ledningsfordon RIB- Vegby 252-6580 lämnar och rullar hemåt 
13:35 Räddningschef i beredskap har pratat med räddningsledaren och kommer fram till att ta 
beslut om att häva avspärrningarna. Beslutet tas formellt av räddningsledaren. 
13:41 Trafikledningscentralen kontaktas angående upphävande av tågstoppet. 
13:41 Trafikredaktionen P4 kontaktas angående att gå ut med "faran över" för VMA:t 
13:48 Räddningsledaren i 252-1080 meddelar att dom troligtvis har hittat ventilerna som tillhör 
flaskorna 
14:06 Räddningschef i beredskap har ringt Borås Energi & Miljö om att eventuellt täcka över 
resterna med presenning för att förhindra att eventuellt regnvatten tar med sig gifter till Öresjö. 
Han meddelade att de tar pucken. 
14:38 Släckbil 252-1010 och tankbil 252-1040 lämnar platsen 

Komplettering av räddningsledaren (insatsledaren i 252-1080) 

Jag fick larmet kl. 09.30 och befann mig då på brandstationen i Borås, styrkan hade begett sig ut 
på objektsorientering ca 5 min tidigare. Insatsledaren (jag) kontaktade dykbilen 252-1160 från 
vagnhallen och bad att de skulle vända hemåt och byta fordon till en tankbil.  

SOS- Alarm gick ut med totalinformationen när jag passerade en av rondellerna vid Nordskogen. 
Jag frågade SOS- larmoperatör om de hade kännedom om det fanns gasflaskor inne i byggnaden. 
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Svaret var att de inte visste om det fanns gasflaskor, med det i tankarna närmade jag mig som 
första fordon brandplatsen. 

När jag kom upp mot  i backen, låg brandröken tjock över riksvägen och jag hade svårt 
att se vart jag skulle ta vägen.  

Jag körde in vid busshållplatsen och parkerade insatsledarbil 252-1080 på grusvägen.  

Garaget var fullt övertänt och jag insåg att vi inget kunde göra för att rädda det.  

Släckbil 252-1010 kom strax efter och placerade sig också på Grusvägen ca 50 m bakom 
insatsledarbil 252-1080. 

Jag sprang fram till styrkeledaren på släckbil 252-1010 och sa att vi måste vara försiktiga för att 
det troligtvis finns gasflaskor i byggnaden som brinner. 

Slangar lades ut men det användes lite vatten då vi inte kunde komma nära för explosionsrisken. 
Det lades även ut en begränsningsslang men slangen var felaktig så vi avbröt.  

- Min order till styrkorna blev att backa i skydd. Vi försökte hålla oss bakom våra bilar som 
stod uppställda på riksväg 42.  

- Inre befäl frågade om det fanns behov av mer resurser och i samverkan beslutade vi att 
ytterligare två tankbilar skulle åka till brandplatsen. 

- Jag begärde även ut skyttar till platsen. 

Jag pratade även med en granne som trodde att det kunde finnas gasflaskor, men han var inte 
säker. Grannen försökte nå ägaren på telefon. 

Räddningschef i beredskap kom ut till platsen  och tillsammans diskuterade vi hur vi skulle göra. 
Räddningschef i beredskap tyckte inte att styrkorna på plats höll sig tillräckligt i skydd. Vi 
bestämde ett riskavstånd på 300 m.  

Jag talade med polisen och ville ha en total avstängning av riksväg 42. Polisen frågade mig om 
riskområdet, och jag berättade att vi beslutat 300 m, vilket innebar att byggnader måste evakueras. 
Polisen tog på sig den uppgiften.  

Styrkeledaren ville skydda närliggande byggnad med vattendimma från skärsläckare, i skydd av en 
mur nedanför brandobjektet. Räddningschef i beredskap var tveksam till förslaget  men gick med 
på att testa om skyddet var säkert nog. 

Ledningsplatsen bestämdes till ledningsbilen från RIB- Vegby, beslutet kom för sent enligt 
polisen, viket jag kan hålla med om. 

Inre befäl, räddningsledaren och räddningschef i beredskap beslutade tillsammans att tågtrafiken 
mellan Borås och Fristad skulle stoppas. 

Jag påpekade att vi måste tänka på Öresjö som ligger nedanför och som är Borås stads vattentäkt, 
så vi inte lägger på för mycket vatten som kan kontaminera vattentäkten. 

Ägarinnan kom till platsen och kunde med säkerhet tala om att det fanns gasflaskor men hon 
visste inte vilken gas det handlade om. 

RIB- Fristad som kom till platsen fick order om att köra ner sin släckbil nedanför huset som 
brann på , och att man skulle hålla sig i skydd. Styrkan från RIB- Fristad lade ut en 
slang från släckbilen. 
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RIB- Viskafors kallades till platsen för att ev. ta hand om släckvatten, deras position blev vid 
järnvägen nere på . RIB- Viskafors kom inte att sättas in under insatsen men fanns 
på plats. 

Ägaren anländer till platsen och vi får klart för oss vad som finns i hans garage. Han påstod att 
det fanns två gasflaskor av mindre sort, en Argon plus en Mison samt flera mindre gasolflaskor 
och mycket sprayburkar m.m. 

Skyttarna kikade efter gasflaskor men kunde inte se några då plåttaket hade rasat ned över 
branden och gjorde det omöjligt upptäcka eller kyla ev. gasflaskor 

Vi fortsatte att vara passiva insatsen igenom och använde inte mycket vatten. Vi hörde flera 
smällar från branden några ganska ordentliga. När under insatsen är lite osäkert. 

Vi hade bra kontroll över branden och insatsen i stort. 

Garaget brann ut ganska fort och jag sände hem två av tankbilarna. Vi avvecklade styrkorna och 
kvarstannar gjorde släckbil 252- 1010 plus tankbil.  

Avspärrningarna upphävdes med hjälp av räddningschef i beredskap kl. 13:35. 

Tillägg av räddningschef i beredskap i 252-1180 som agerade som ledningsstöd  

Får larmet i bilen, kör in till stationen/SOL. Pratar med inre befäl och förstår att det är kraftig 
brand med gasflaskor inblandade, beslutar tillsammans med inre befäl om att larma RIB- Vegby 
och RIB- Viskafors. Både inre befäl och insatsledaren på brandplats håller med om att det finns 
behov av att jag åker ut. Tar med en av SÄRF:s senast anställda brandingenjörer i 
utbildningssyfte. Tar kontakt med en annan av SÄRF:s brandingenjörer som tar över 
räddningschef i beredskapsrollen och går in i SOL. 

Åker ut till platsen för att bilda mig en uppfattning. Pratar med räddningsledaren i 252-1080 och 
styrkeledaren i 252-1010 och tar ett varv. Många som står relativt oskyddade eller totalt 
oskyddade trots att det pratas om att man har risktänk och står i skydd. Initialt blir 
riskbedömningen den stora uppgiften. Tar fram översiktsbild och brandpostkarta på Ipad. 

Diskuterar med styrkeledaren i 252-1010  om "släckmetod" för att skydda intilliggande bostaden, 
bedömningen är att det är stor spridningsrisk till denna p.g.a. rykande vindskivor. Styrkeledaren 
gör bedömningen att en brandman står tillräckligt skyddad bakom en mur där han kan lägga på 
vatten för begränsning. Bakom muren är dessutom marken betydligt lägre. Diskussion om val av 
"släckmetod" - Styrkeledaren står på sig om att skapa dimma med skärsläckaren som ger bra 
skydd och minimerar vattenförbrukningen, vilket visar sig ge bra effekt. 

Styrkeledaren i 252-1010 utses till säkerhetsbefäl i enighet med SÄRF:s rutin för brandpåverkade 
gasflaskor. 

Vidare diskuterar jag och räddningsledaren i 252-1080 om inrymning/utrymning och omfattning 
av detta. Beslutar att utrymma närmsta fastigheterna (enligt foto på Vegbys whiteboardtavla). 
Polisen utför. Hör i förbifarten att Polisen tar de utrymda till en bygdegård i närheten. 

Läget har nu lugnat ner sig och det finns inget behov av att ta över som räddningsledare, så jag 
lämnar platsen. Vid hemkomst återlämnas räddningschef i beredskapsrollen till mig. 

Nästa utmaning är att bedöma när explosionsrisken är så låg att avspärrningarna kan hävas. Visst 
tryck ifrån Trafikverket m.fl. att få igång trafiken på riksväg 42 och järnväg, men vi beslutar att 
avspärrningarna gäller fullt ut så länge risken bedöms finnas kvar. Eftersom det ligger takplåtar 
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över flaskorna kan man inte komma åt att skjuta eller kyla. Ringer till en av SÄRF:S 
utbildningsansvariga för gasflaskor för att bolla tankar om när risken kan bedömas vara låg. 
Kommer fram till att risken bör vara tillräckligt låg när det har slutat att brinna helt och man har 
sett en temperaturnedgång (utan flammor) i minst en timme. Pratar med räddningsledaren i 252-
1080 ca kl. 12.30 och då har det slutat brinna men inom senaste timmen har det flammat upp 
emellanåt och är fortfarande varmt. Bestämmer att göra en ny bedömning 13.30. Den nya 
bedömningen bygger på räddningsledarens observationer om att det inte har flammat upp och 
temperaturen går stadigt nedåt senaste timmen. Beslutar 13:35 att explosionsrisken bör vara så låg 
att det är motiverat att häva avspärrningarna. 

Senare kontaktar jag Borås Energi & Miljö. De har kontrollerat dagvatten, spillvatten och 
närliggande vattendrag och finner inga föroreningar. Meddelar dem att de bör se till så att man 
skyddar brandresterna mot kommande regn för att inte få miljöskada om det regnar - de tar på 
sig uppgiften. De berömmer oss för att ha jobbat aktivt med att skydda vattentäkten. 

Kommunikatörerna vill att jag åker ut och tar radiointervju med Sveriges Radio på platsen - 
genomförs kl. 15.10 och kl. 15.30.  Mailar senare miljöchefen och berättar om läget. 

Allt som allt en bra insats med riskerna och helheten i fokus. 

Risk för explosion. Arbete skedde i skydd av mur och höjdskillnad, översikt av säkerhetsbefäl. I 
övrigt skydd bakom tunga bilar eller på avstånd. 

2.1.1 Utlarmning och larmade styrkor 
Inringare som ringde in larmsamtal om brand i en verkstadsbyggnad, larmoperatören på SOS 
larmade ut enligt larmplan, stort larm brand i byggnad. Styrkan från Borås som blev larmade var 
på väg till Guttasjön för övning, släckbil 252-1010, höjdfordon 252-1130 och räddningscontainer 
252-1060 åkte direkt till brandplatsen. Dykbilens personal åkte tillbaks till hemmastation och 
växlade fordon för att ta med sig släckbil 252-1020 och tankbil 252-1040. 

Därefter fyllde inre befäl på med styrkor efter behov. Förutom styrkor från Borås larmade inre 
befäl ut ledningsfordon från RIB- Vegby, släckbil RIB- Fristad, släckbil och vattenreningsenhet 
från RIB- Viskafors, reservtank på lastväxlare från Borås och tankbil och höjdfordon från Skene 
heltid till platsen. Även skytt för ev. beskjutning av gasflaskor åkte ut till brandplatsen.  

Släckbil RIB- Dalsjöfors slogs in till stationen i Borås för att hålla beredskap och RIB- Fritsla för 
att hålla beredskap i Skene.  

Det fanns enligt räddningsledaren väl tilltaget med resurser på brandplatsen, se figur nedan. 
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3. Byggnadsbeskrivning  

Den brandutsatta verkstaden var en äldre träbyggnad, ombyggd ladugård, med gjuten 

betongplatta med yttermåtten 10 * 6 m. Enligt fastighetsägaren så hade byggnaden renoverats 

genomgående med bl.a. ny el, panel, innertak, isolering m.m. Fastigheten användes som 

reparationsverkstad för diverse fordon och båtar. Inne i verkstaden fanns det på branddagen 

förutom verkstadsutrustning en traktor och i anslutning till byggnaden bl.a. en bil och en 

grävmaskin, se foton nedan. 

 

 

Porten till vänster leder in till verkstaden/kontoret och den högra porten till garaget. 
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Foto/kartbild från fastighetsägarens försäljningshandlingar som kopierades vid polisens tekniska undersökning. 

Verkstadsdelen/kontoret och garaget saknade förbindelse och var två separata utrymmen. 

 
Foto SÄRF 

På fotot syns den grävmaskin och personbil som stod uppställda utanför verkstadsbyggnaden. 
Till vänster på bilden syns även den mindre fristående byggnaden (friggeboden) på granntomten 
som branden spreds vidare till. Friggeboden blev helt nedbrunnen. 

4. Brandförlopp och brandorsak 
Det var en närboende granne som ringde in larmet till SOS kl. 09:28. Redan när insatsledaren i 
252-1080 passerade Sjöbo så såg han en stor svart rökpelare i . Insatsledaren i 252-1080 
var framme på brandplatsen kl. 09:37och då tryckte det ut brandgaser från hela byggnaden och 
branden hade också gått igenom taket, se foto nedan. 



    

Olovsholmsgatan 12, 506 34 Borås         033-17 29 00 (vx) 033-17 29 25 (fax) serf@serf.se www.serf.se 

 

 
Foto Media 

- På grund av riskerna med ev. brandutsatta gasflaskor så blev räddningstjänstens 
inriktningsbeslut att i skydd försöka förhindra brandspridning till närstående fastigheter.  

- Eftersom brandplatsen var belägen inom ett vattenskyddsområde med närhet till Borås Stads 
vattentäkt i Öresjö så begränsades även vattenanvändningen. 

- Verkstadsbyggnaden blev helt nedbrunnen, se foto nedan 

 
Foto polisen 

4.1 Brandorsak 
Enligt fastighetsägaren så var de enda strömkällorna i verkstaden som inte var avstängda en 
luft/luft värmepump och en dator. 

Uppgifterna nedan är hämtade från polisens Forensiska sektionen i Borås 

brandorsaksundersökning. 

Undersökningsmetod  
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Platsen är undersökt/fotograferad i dagsljus och det är uppehållsväder. Några brandrestprover 
har inte tagits då det i området finns gott om oljor, plaster samt brännbara vätskor. Det finns 
alltför många tänkbara felkällor för att göra detta.     

Sammanställningar av undersökningar och resultat  
Branden är att betrakta som en totalbrand. Det finns inget oförbränt material kvar eftersom 
räddningstjänsten valt att koncentrera släckningsarbetet till att vattenbejuta omkringliggande 
byggnader/fastigheter.  

Analys och slutsats  
De tre normalt tänkbara brandstiftarna är el, anläggelse (av uppsåt eller 
oaktsamhet/olyckshändelse) och/eller självantändning.  

Mycket ger starkt stöd för att byggnaden/verkstaden varit stängd och låst med tanke på det fynd 
som gjorts av metallbalkar med hänglås i låst läge, se foto nedan.  

Att med säkerhet uttala sig om någon tänkbar brandstiftare eller möjligheten att finna området 
för brandstart i detta ärende hade varit att spekulera, därför får denna sak lämnas öppen. 

   
Polisens foto: I brandresterna återfanns den järnbalk/ar med hänglås som suttit som lås till verkstaden. Låset satt i 
och det fanns inga andra skador än brandskador på detta. 

5. Erfarenheter från räddningsinsatsen 

5.1 Dokumentation i händelserapporten 
Räddningsledaren och räddningschef i beredskap har utifrån sina yrkesroller på ett mycket bra 
sätt i fritext dokumenterat i händelserapporten om hur de upplevde insatsens genomförande. 

Inre ledning har vid det här larmet underpresterat när det gäller inledande dokumentation av 
händelseförloppet. Larmet inkom till räddningstjänsten kl. 09.28 och inga anteckningar har 
dokumenterats i händelserapporten av inre befäl eller inre ledning innan kl. 10:10. Från kl. 10:10 
t.o.m. kl. 11:40 gjordes fyra stycken kortare anteckningar.  

Analys och förbättringsförslag 
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Enligt utbildningsansvarige för befäl inom SÄRF ska räddningsledaren lämna en 
framkomstrapport (objekt, skada och hot) och därefter lämna en lägesrapport med ca 10 
minuters mellanrum till inre befäl. Lägesrapporten ska innehålla en löpande beskrivning av det 
som händer i form av beslut och åtgärder på skadeplatsen. Inre befäl ska med tidsangivelser 
dokumentera det som räddningsledaren rapporterat in via radio/telefon.  

Vid en fördjupad olycksundersökning efter en insats ska olycksutredaren med utgång från det 
som dokumenterats i händelserapportens fritextruta kunna få en bra bild över räddningsinsatsens 
genomförande. Det ska vara möjligt att lyfta fram de erfarenheter från insatsen som det finns 
behov av att fördjupa sig vidare inom. Enligt LSO 2003:778, 3:10 ska räddningstjänsten i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.  

De fyra meningar som inre befäl dokumenterade under insatsen första 2 timmar och 12 minuter 
uppfyller inte önskemålen i texten ovan.   

För att möjliggöra en framtida förbättring så låt de som är inre befäl få till arbetsuppgift att 
granska fritextdelarna i händelserapporten och ge återkoppling på vad som är bra/mindre bra till 
utförarna (inre befäl, räddningsledarna och styrkeledarna). 

5.2 Säkerheten för egen personal med tanke på brandutsatta gasflaskor 
Räddningsledaren i 252-1080 uppfattade inte på SOS totalinformation att det nämndes något om 
gasflaskor men eftersom branden var i en verkstadsbyggnad så fanns det med i tankebanorna 
redan under framresan. 

- Boråsstyrkans fordonsuppställning blev om man ser på det med facit i hand och med tanke 
på att det fanns brandutsatta gasflaskor för nära byggnaden. Styrkan förklarade på 
larmgenomgången att fordonsuppställningen ”blev som den blev” delvis p.g.a. röken och att 

”ställt fordon förblir ställt”. Det hade krävts en stor tidskrävande arbetsinsats för att göra 
omfall på fordonen när insatsen väl hade startats, se foto på första sidan. RIB- Fristad kom 
norrifrån och placerade sitt fordon på  som var en säkrare uppställningsplats. 

- Räddningsledaren i 252-1080 och styrkeledaren i 252-1010 informerade tidigt personalen om 
skyddsavstånd och att all förflyttning av personal ska ske i skydd. Det följdes inte till 100 % 
av räddningstjänstens personal på plats.  

- En brandman med skärsläckare placerades i skydd av en slänt med uppgiften att förhindra 
brandspridning till fastigheten som låg 10 m söder om den brandutsatta verkstadsbyggnaden. 
Bedömningen på larmgenomgången var att utan insatsen med skärsläckaren hade det blivit 
brandspridning till grannfastigheten. Brandmannen som låg i slänten hade även en smalslang 
med strålrör från RIB- Fristad släckbil framme som extra säkerhetsåtgärd, se foto nedan. 
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Foto Media: visar brandmannen i slänten som använder skärsläckare för att förhindra brandspridning till den närstående 
fastigheten. 

Analys och förbättringsförslag  
SÄRF:s framtagna handlingsmönster vid bränder med brandutsatta gasflaskor har vid den här 
insatsen till stora delar följts på ett bra sätt.  

Exempel: det angavs riskområde, det gavs order om att arbeta i skydd, utrymning av fastigheter 
genomfördes med hjälp av polis, VMA om inrymning, tågstopp, vägstopp, säkerhetsbefäl utsågs, 
riskerna uppmärksammades redan vid utlarmning, avslutningen med att avvakta tills risker inte 
längre förelåg m.m. 

Det var en komplex insats och en mängd beslut och åtgärder togs och utfördes under insatsen 
och det finns delar som går att förbättra och arbeta vidare med. Speciellt det som rör att egen 
personal under hela insatsen ska vistas i och arbeta i skydd. Vissa av de tagna besluten borde med 
fördel tagits tidigare under insatsen, exempelvis beslutet om tågstopp och beslutet om att utse ett 
säkerhetsbefäl.  

Specifika delar att kommentera under insatsen där förbättringsmöjligheter finns 

Personal som inte stod i skydd under insatsen 
Mycket bra att riskerna med gasflaskorna togs med under hela insatsarbetet. Befälen verkade ha 
en klar bild av riskerna och riskavstånden och många bra beslut togs. Problemet (som även 
uppstått vid tidigare insatser inom SÄRF) var att få hela organisationen att agera enligt de 
besluten som togs. Vilket inte verkar ha gjorts fullt ut vid den här insatsen då det i rapporten 
beskrivits att personal stod helt utan skydd. Det syns även på medias flygfoto över insatsen att 
slangar lagts ut där personal befunnit sig mycket nära de brandutsatta gasflaskorna. Hade någon 
av de brandutsatta gasflaskorna exploderat så hade splitter från dem eller sekundärsplitter från 
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byggnadsdelar varit dödande inom ett så nära avstånd. Det är något man måste se som allvarligt 
på och arbeta vidare med.   

Delar att arbeta vidare med/förbättringar så att det inte uppstår igen 
- RIB- brandmännen kommer att utbildas av sina egna styrkeledare i samma koncept som 

övriga delar av SÄRF redan har fått, om än i betydligt mindre omfattning (ansvarig för detta 
är utbildningsansvarig för RIB, viktigt att det verkligen görs). All heltidspersonal har efter 
14:e november 2017 genomgått hela utbildningsprogrammet. Förhoppningsvis detta ge effekt 
då alla brandmän förstår riskerna och följer de beslut som tas.  

- Säkerhetsbefälets i särklass viktigaste uppgift är att tillse så personal förstår riskerna och 
agerar utifrån de order om avspärrningar och skydd som ges. Dessutom ska säkerhetsbefälet 
se till så endast de ur personalen som har en viktig behovsprövad arbetsuppgift att utföra 
befinner sig framme i riskzonen (bakom skydd). Se gärna de delar säkerhetsbefälet ska göra 
enligt punkt 3 i handlingsmönstret. Syftet med att specifikt utse säkerhetsbefäl är att den 
personen endast ska fokusera på dessa frågor. Att ännu tidigare i insatsen utse denna person 
kan kanske göra att personal befinner sig i skydd bättre i framtiden. Säkerhetsbefälet utsågs 
vid den här insatsen först när ledningsstöd (brandingenjör) var på plats vilket verkar vara 
relativt sent in i insatsen enligt vad analysgruppen kan utläsa. 

- Mycket viktigt att avspärrningsband/blinkande puckar eller liknande används för att visa vad 
som är avspärrat område där personal INTE får befinna sig. Bättre och tydligare avspärrning 
hade troligen kunnat minska antalet oskyddad personal i riskområdet. Analysgruppen är 
osäker på i vilken omfattning avspärrningar användes. Även detta är en uppgift som med 
fördel säkerhetsbefälet bör vara ansvarig för. 

Brandmannen med skärsläckaren  
Brandmannen befann sig på ett mycket kort avstånd från de brandutsatta gasflaskorna. Befann 
sig brandmannen bara nedanför slänten bakom jordvallen så var det ett gott skydd enligt vad 
analysgruppen kan se utifrån rapporten. Största problemet bedömer analysgruppen var om 
brandmannen stack upp huvudet. Då var avståndet till de brandutsatta gasflaskorna mycket kort. 
Han befann sig på ett avstånd där inte bara flaskan eller delar från flaskan kan vara direkt 
dödande utan även sekundärsplitter från en eventuell explosion kan döda. För arbetet som ska 
utföras bör brandmannen kunna vara helt i skydd om han håller låg ställning, har branddräkt, 
hjälm och andningsskydd samt hörselskydd.  

Brandingenjör som åkte ut till brandplatsen 
Mycket bra att brandingenjörer tog sig ut till brandplatsen och bidrog som ledningsstöd genom 
att samarbeta med befälen på plats. Vid alla insatser med brandutsatta gasflaskor finns en mängd 
faktorer att ta hänsyn till och mycket rör säkerhet för personal och allmänhet. Enligt 
analysgruppen har brandingenjörerna bidragit med bra observationer och diskussioner.    

5.3 Taktisk inriktning och samverkan gällande miljöhänsyn 
Räddningstjänsten utförde inte någon aktiv släckning av den brandutsatta verkstadsbyggnaden. 
Dels p.g.a. brandutsatta gasflaskor men även närheten till Borås Stads vattentäkt påverkade den 
taktiska inriktningen på insatsen. Eftersom brandplatsen var belägen inom ett 
vattenskyddsområde så begränsades vattenanvändningen för att undvika att få ut förorenat 
släckvatten. Ett exempel på detta är bl.a. att när det upptäcktes att begränsningsslangen saknade 
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dysor, vilket innebar mycket högre vattenåtgång än det normalt brukar vara, kopplades 
begränsningsslangen bort efter en kort tids användning. 

Verkstadsbyggnaden blev helt nedbrunnen men räddningstjänsten lyckades förhindra 
brandspridning till närstående fastigheter. 

Räddningschef i beredskap kontaktade tidigt Borås Energi & Miljö för att de skulle kontrollera 
dagvatten, spillvatten och närliggande vattendrag för att undersöka om det fanns någon påverkan 
från vattnet som använts vid brandplatsen, inga föroreningar gick att påvisa. 

Borås Energi & Miljö ombads också att täcka över brandplatsen med presenning för att 
regnvatten inte skulle föra med sig föroreningar och orsaka miljöskada. Polisens Forensiska 
sektion stoppade den tänkta övertäckningen tills brandplatsundersökningen genomfördes den 4 
maj.  

Under perioden från branddagen 27/4 t.o.m. den 4/5 var det flera dagar med nederbörd som förde med sig 
föroreningar från brandplatsen. 

Försäkringsbolaget representant kom efter polisens brandplatsundersökning snabbt igång med att 
schakta bort grund och bärlager från brandplatsen. 

Analys och förbättringsförslag 
När räddningstjänsten inte aktivt försöker släcka en brand försvårar det för polisens Forensiska 
sektionens att få fram resultat från en brandplatsundersökning. Nästa steg är att om polisens 
Forensiska sektion stoppar en övertäckning av en brandplats och det regnar så kommer det att 
orsaka en miljöskada. För att få större en förståelse och få till en bättre samverkan inför framtida 
liknande bränder så bör räddningstjänsten bjuda in berörda till en gemensam utbildning med 
förslagsvis en miljörestvärdesledare som håller i genomförandet.  

Något räddningstjänsten ofta glömmer bort är att i ett tidigt skede kontakta miljörestvärdesledare 
och där kan vi också bättra oss. 

5.4 Räddningschef i beredskap funktion 
Inre befäl och insatsledaren (räddningsledaren) ansåg tidigt att det fanns ett förstärkt behov av 
ledningsstöd ute på brandplats. Brandingenjören som hade rollen som räddningschef i beredskap 
tillfrågades och tog med en av de senast anställda brandingenjörerna ( i utbildningssyfte) och åkte 
ut till brandplatsen. 

Innan han åkte växlades räddningschef i beredskapsrollen över till en annan av SÄRF:s 
brandingenjörer. Brandingenjören som tog över rollen som räddningschef i beredskap gick in i 
SOL- centralen för att vara behjälplig till inre befäl. 

I det här skedet av insatsen upplevdes rollerna som otydliga och räddningsledaren hade 
uppfattningen att personen som kom ut till brandplats hade rollen som räddningschef i 
beredskap, se texten nedan.  

”Räddningschef i beredskap kom tidigt ut till brandplatsen och upplevdes inledningsvis som 
bullrig. Räddningschef i beredskap hade synpunkter och åsikter om det mesta bl.a. påpekade han 
att räddningspersonal och polis vistades inom riskavståndet för brandutsatta gasflaskor”. 

Räddningsledaren på plats, insatsledaren i 252-1080, ställde då frågan om ”räddningschef i 
beredskap” ville ta över rollen som räddningsledare. ”Räddningschef i beredskap” svarade att han 
inte hade för avsikt att ta över rollen som räddningsledare men att han var på brandplatsen i 
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funktionen som ledningsstöd. Därefter fungerade samarbetet bättre och rollen som 
ledningsstöd/bollplank till räddningsledaren blev tydligare. 

Analys och förbättringsförslag 
Enligt SÄRF:s Ledningshandbok (2003) ska räddningschef i beredskap svara för operativ ledning 
vid insatser som är komplexa eller kräver särskild teknisk kompetens och/eller där mer än fem 
räddningsenheter deltar. Olycksutredaren fastställer att den här insatsen faller under de ramarna, 
se förklarande text nedan.  

Det fanns brandutsatta gasflaskor och det togs flera beslut av räddningsledaren som innebar 
samhällsstörningar bl.a. inrymning/utrymning av närboende, det sändes ut VMA, RV 42 stängdes 
av och det begärdes tågstopp på förbipasserande tåg. Komplexiteten på genomförandet av 
insatsarbetet försvårades ytterligare av närheten till Borås Stads vattentäkt. Antalet insatta 
räddningsenheter framgår i figuren under rubrik 2.1.1.  

Brandingenjören som hade växlat över rollen som räddningschef i beredskap åkte ut till 
brandplatsen som ledningsstöd. Och det är absolut en bra förstärkning att det kommer ut 
ledningsstöd i form av två brandingenjörer vid den här typen av insatser. Men, det är också 
viktigt att det finns en tydlighet i vilken roll och vilka befogenheter ”ledningsstödet” har, så att 
det inte blir missförstånd bland egen personal och samverkansparter på brandplatsen om vem 
som är räddningsledare. 

När olycksutredaren söker på Serfnet på ordet ledningshandbok så kommer det fram ett antal 
ledningsmöten där det tagits beslut om att påbörja en revidering av SÄRF:s Ledningshandbok 
(2003). Det kommer också fram ett arbetsmaterial från 2008, Räddningsledning och Stabsarbete 
som eventuellt är tänkt att ersätta ledningshandboken från 2003. Hur som helst så stämmer ingen 
av de dokumenten på varken benämningar eller hur vi inom SÄRF jobbar på ledningsnivåerna 
idag. Därför är det hög tid att påbörja och slutföra projektet med att ta fram en uppdaterad och 
fungerande ledningshandbok. 
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6.1 Sammanställning av förslag till förbättringsåtgärder 
Analysgruppens rekommendationer av vilka kortsiktiga och/eller långsiktiga åtgärder som kan 
vara aktuella redovisas nedan i punktform tillsammans med ansvarig person/funktion och 
tidsplan. 

Räddningsplanering Ansvarig person/funktion 

Erfarenhet  Rekommendation Åtgärd/kommentar Ansvarig Tidsplan 

Bristfällig dokumentation av 
inre ledning i 
händelserapportens fritextruta, 
se text under rubrik 5.1. 

Låt gruppen med inre befäl få 
till arbetsuppgift att granska 
fritextdelarna i 
händelserapporten och ge 
återkoppling på vad som är 
bra/mindre bra till utförarna 
(inre befäl, räddningsledarna 
och styrkeledarna). 

 Sb och 
utbildnings
-ansvariga 

Våren -18 

SÄRF:s framtagna 
handlingsmönster för 
brandutsatta gasflaskor har vid 
den här insatsen till stora delar 
följts på ett bra sätt, se text 
under rubrik 5.2.  
 

Det finns också delar att 
arbeta vidare med, speciellt 
det som rör att egen personal 
under hela insatsen ska vistas 
i och arbeta i skydd. Vissa av 
de tagna besluten med borde 
fördel tagits tidigare under 
insatsen, exempelvis tågstopp 
och beslutet om 
säkerhetsbefäl. 

Utbilda all 
utryckningspersonal inom 
SÄRF i riskerna med 
brandutsatta gasflaskor. 
Förhoppningsvis ger det 
effekten att all 
utryckningspersonal 
förstår riskerna och följer 
de beslut som tas.  

Sb och 
utbildnings
-ansvariga 

Våren -18 

När räddningstjänsten inte 
aktivt försöker släcka en brand 
försvårar det för polisens 
Forensiska sektionens att få 
fram resultat från en 
brandplatsundersökning. Nästa 
steg är att om polisens 
Forensiska sektion stoppar en 
övertäckning av en brandplats 
och det regnar så kommer det 
att orsaka en miljöskada, se 
text under rubrik 5.3. 

För att få större en förståelse 
och få till en bättre 
samverkan inför framtida 
liknande bränder så bör 
räddningstjänsten bjuda in 
berörda till en gemensam 
utbildning med förslagsvis en 
miljörestvärdesledare som 
håller i genomförandet. 

 Sb och 
utbildnings
-ansvariga 

Våren -18 

Inre befäl och 
räddningsledaren ansåg tidigt 
att det fanns ett förstärkt 
behov av ledningsstöd ute på 
brandplats. Rädningschef i 
beredskap växlade över rollen 
som (RCB) och åkte ut till 
brandplatsen som 
ledningsstöd. 

Räddningsledaren hade 
uppfattningen att personen 
som kom ut till brandplats 
hade rollen som räddningschef 
i beredskap, se text under 
rubrik 5.4. 

Påbörja och slutföra projektet 
med att ta fram en 
uppdaterad och fungerande 
ledningshandbok. 

Det är absolut en bra 
förstärkning att det kommer 
ut ledningsstöd vid den här 
typen av insatser. Men, det är 
också viktigt att det finns en 
tydlighet i vilken roll och vilka 
befogenheter 
”ledningsstödet” har. 
 

 Sb 
tillsammnas 
med övriga 
lednings- 

nivåer 
inom 
SÄRF 

Våren -18 
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Analysgruppen: Daniel Eggertsen, Mats Hermansson och Christer Larsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




