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Plats: Allégatan 21, Borås 
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Larmtid: lördagen 1 juli 2017. Kl. 17:02   

Diarienummer: 2018-000034 

 
 

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. 

  

Figur 1. Foto Polisen 
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Sammanfattning 

Lördagen 1 juli 2017 klockan 17:02 inkom larm till räddningstjänsten om brand på Ica City 
Centrum i Borås. Lokalen är publik och i byggnaden finns förutom Ica ett hotell och garage. Det 
är under tidpunkten SM-vecka i Borås och mer folk än vanligt som rör sig i staden. Affären 
totalskadades och rökspridning skedde till hotellet och garaget i samma byggnad. Inga personer 
skadades i samband med branden, men det blev stora egendomsskador vilket ledde till stora 
kostnader. Branden var anlagd i en hylla ute i butiken innehållandes bland annat tändstickor, 
servetter, ljus och tändvätska. 
 
Branden upptäcktes av en kund och personal utförde släckförsök med koldioxidsläckare. 
Släckningsförsöket misslyckades och personalen fick fokusera på att utrymma butiken. 
Brandförloppet har gått fort och från antändning till att hela lokalen är rökfylld har det tagit 
ungefär fem minuter. I butiken fanns inget utrymningslarm och personalen har gjort ett bra jobb 
med utrymningen. 
 
Ett antal lärdomar som kan dras av händelsen är att: 
 

- det är viktigt att det i en butik finns brandsläckare anpassade för ändamålet 

- det snabba brandförloppet troligen beror på stor mängd lättantändligt material i 

kombination med att brandfarlig vätska på hyllan där branden startade 

- förvaring av brandfarligt vara kan uppfylla LBE men nödvändigtvis inte vara helt lämplig 

- utrymningen av butiken har gått bra, tack vare bra agerande av personalen 

- det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat bra 

- räddningstjänstens insats har fungerat tillfredställande och branden begränsades till 

startbrandcell 

- det är problematiskt att hitta en bra plats för höjdfordon i centrumbebyggelse 

- det är viktigt att kontrollera så att skyddsutrustningen på egen personal är ordentligt 

påtagen innan man går in i en farlig miljö 

 
 
Förkortningar 

BM – Brandman 
IB – Inre befäl 
IL – Insatsledare 
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
MTO – Analysmetod, även kallad händelseutredning 
RCB – Räddningschef i beredskap  
RL – Räddningsledare  
SL – Styrkeledare  
SÄRF – Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
 
 

Utredare 

Pontus Studahl 

Granskad och godkänd 

Andreas Leandersson 
Områdeschef Skydd och Samhälle 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lördagen 1 juli 2017 klockan 17:02 inkom larm till räddningstjänsten; brand i byggnad, industri, 
Allégatan 21 i Borås. Det visade sig att det brann i Ica City Centrum. Lokalen är publik och i 
byggnaden finns förutom Ica ett hotell och garage. Det är under tidpunkten SM-vecka i Borås 
och mer folk än vanligt som rör sig i staden. Ica-affären totalskadades och rökspridning skedde 
till hotellet och garaget. Inga personer skadades i samband med branden, men det blev stora 
egendomsskador vilket ledde till stora kostnader. Branden hade ett snabbt förlopp och i hyllan 
där det började brinna förvarades brandfarlig vara. Mot bakgrund av detta beslutades att en 
fördjupad uppföljning skulle göras av olyckan. 

1.2 Syfte med utredningen 

Insatsuppföljning är en viktig del av verksamhetsuppföljningen inom SÄRF 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 

Denna olycksutredning syftar framförallt till att dra lärdomar ur ett förebyggande perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur har rökspridning till hotell och garage skett? 

- Hur har det byggnadstekniska brandskyddet fungerat? 

- Hur kom det sig att brandförloppet gick så fort? 

- Hur gick räddningstjänstens insats? 

- Finns det några förebyggande åtgärder som kan förhindra liknande händelser i framtiden? 

- Var förvaringen av brandfarlig vara okej enligt gällande lagstiftning? 

1.4 Utredningens omfattning 

Datainsamlingen är baserad på:  

- intervjuer med inblandad räddningspersonal, fastighetsskötare och personal på Ica 

- olycksplatsundersökning utförd torsdag 2017-07-06 

- mediabevakning 

- extern samverkan med polis 

- tidigare dokumentation från tillsyn samt ritningar på lokalerna och ventilation 

- genomgång av filmer från övervakningskameror 

Den utredningsmetod som främst använts är MTO-analys, även kallat händelseutredning. 
Metoden redovisar händelseförloppet för olyckan och har med barriärer som fungerat, brustit 
eller saknats. Med hjälp av metoden ska sedan ett antal åtgärdsförslag tas fram. 
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1.5 Erfarenhetsåterföring 

Olycksutredaren redovisar insatsuppföljningen för samtliga arbetslag vid Borås och Skene 
heltidsstyrka samt på kommande RCB/IL – möte.  
 
Särf har fått ta del av vissa av filmerna från övervakningskameror i butiken och har fått tillstånd 
av Ica-handlaren att använda dessaa till utbildning.  

Delgivning av rapport:  

- mejlas till alla styrkeledare, insatsledare och räddningschefer i beredskap inom SÄRF  

- publiceras på Serfnet under Grupper -> Insats -> Insatsuppföljning-Erfarenhetsåterföring  

- skickas till MSB, Ica och polisen 
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2. Resultat från datainsamling 

2.1 Olyckan 

2.1.1 Händelseförlopp  

Lördagen 1 juli 2017 klockan 17:02 inkommer larm till räddningstjänsten; brand i byggnad, 
industri, Allégatan 21 i Borås. Insatsledare 1080 och släckbil 1110 åker från Borås brandstation 
medan övriga enheter är på väg från en pågående orientering. Väl på plats ser IL att det brinner 
inne i Ica City Centrum. Tidigt får räddningstjänsten veta att det är utrymt och tomt i lokalen. 
Efter utvändig släckning går rökdykare in och släcker ner branden i lokalen. Rökspridning har 
skett till hotellet i samma byggnad samt garaget i källaren. Det har varit ett snabbt brandförlopp 
och på bara några minuter har lokalen rökfyllts. 

2.1.2 Skador 

Inga personskador uppkom på grund av branden. 
 
Icas lokaler blev skadade av brand och rök. Lokalerna måste saneras och renoveras vilket 
beräknas ta cirka sex månader. Uppgifter i media gör gällande att kostnaderna ligger på 
tiotalsmiljoner. Från Borås Tidning 3 juli 2017: ”Sanering och reparation av fastigheten, förlust av 
varulager och inventarier och uteblivna försäljningsintäkter. Sammanlagt väntas kostnaden för 
branden på Ica City bli tiotals miljoner kronor.” (http://www.bt.se/boras/jattesumman-sa-
mycket-kan-branden-kosta/).  
 
Under utredningens gång har Ica City Centrum sanerats och renoverats och öppnade igen 8 
november 2017, drygt fyra månader efter branden. 
 

 
Figur 2. Foto Polisen 

 
Skadorna på hotellet var inte lika stora och ett femtontal rum bedömdes vara i behov av sanering, 
varav ett av rummen krävde mer sanering än övriga. Garaget ventilerades av räddningstjänsten 
och ingen mer sanering var nödvändig. 
 
 
 

http://www.bt.se/boras/jattesumman-sa-mycket-kan-branden-kosta/
http://www.bt.se/boras/jattesumman-sa-mycket-kan-branden-kosta/
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2.2 Räddningsinsatsens genomförande 

Underlaget är hämtat från händelserapportens fritextruta där inre befäl, räddningschef i 
beredskap och räddningsledare har dokumenterat insatsens genomförande. Olycksutredarna har 
avidentifierat de namn som nämns i fritextrutan och skrivit ut yrkesrelaterade förkortningar. 
 
Inre befäl 
17,05 1080 F, Ica City ser mörka brandgaser 
 
17,07 Inkommer automatlarm från Hotell Jazz 
 
17,10 1080 fullt utvecklad brand, förbereder rökdykning. 
 
17,11 utrymning pågår 
 
17,12 rökdykning påbörjas 
 
17,13 Dalsjöfors till brandplats 
 
17,18 RCB 
 
17,26 1080 vill ha ner Dalsjöfors via polishuset 
 
17,27 RCB på plats. 
 
17,32 Dalsjöfors på plats 
 
17,51 1080 Läget under kontroll, rökdykning pågår ytterligare bränder ner mot garagedelen, ett 
antal rum röksmittade via öppna fönster på hotellet 
 
17,57 kontakt med RCB som pratat med Fastighetsägare 
 
18,05 kontakt med SOS om RVR ledare 
 
18,15 RCB till SOL 
 
18,20 RVR-ledare tar kontakt med RCB som nu är i SOL. 
 
19,30 RVR-ledare meddelar att kontakt är tagen med brandsanering fastighetsägare och hotell 
 
19,51 Brandsanering på väg enligt 1080, ev. täckning av fönster mm kommer att ske. 
 
(De sopar undan glas från trottoar och sätter staket, Polis kommer att patrullera under natten, i 
övrigt hjälper de hotellet med 10st rum som behövs saneras.) 
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Beskrivning av räddningsledaren på plats 
 
Larm om brand i byggnad, industri Allégatan 21. 1080 och 1110 åker från station, övriga enheter 
är ute på orientering. När jag svänger in på Allégatan ser jag en mörk rökpelare och vid 
framkomst väller det ut mörka brandgaser (City Centrum) ur en ruta som ”gått”, ser även lågor 
inne i butik. Jag får möte av butikspersonal som informerar om att det är utrymt och genomsökt, 
inga personer kvar inne. 
 
1110 drar ut slang för att kunna påbörja utvändig släckning, under tiden hörs en smäll vilket 
medför att ytterligare två rutor går. 
Kontakt upprättas med Ambulans och Polis, polisen spärrar av Allégatan i närområde, mycket 
folk på plats. 
 
Möter upp receptionisten på Comfort hotell Jazz, ber honom att säkerställa att hotellet är utrymt. 
När övriga enheter anländer får 1020 till uppgift att förbereda rökdykning/släckning och 
säkerställa att inga personer finns kvar, först vill jag att man skapar bättre arbetsmiljö för dem 
genom att ställa upp fläkt för på så sätt skapa bättre sikt. Vi fortsätter utvändig släckning för att 
ha branden under kontroll/ej förvärra. 
 
1130 får till uppgift att ställa upp och kontrollerar tak då vi sett att det ryker därifrån, troligtvis fr. 
fastighetens ventilation.  
 
SL Borås får till uppgift att ta kontakt med hotellet och säkerställa utrymningen, samtliga våningar 
skall vara utrymda men en del rum har inte kunnat kontrolleras för det är för mkt rök i dem. 1130 
bistår och går in med rökskydd, vi stänger till och ”fryser läget”, stänger även fönstren till 
rummen. 
 
Under tiden visar det även sig att rök spridit sig till garaget, lätt dimma, vi ventilerar genom hotell 
och ut genom infart. 
 
I lokalen uppfattar jag som att vi får snabb kontroll på branden, dock har vi flera punktbränder 
(troligtvis pga. tändvätska som flutit ut), svårt att ventilera. 
 
Sammanfattningsvis så tycker jag att vi får snabb kontroll på branden och med det förmodade 
byggnadstekniska brandskyddet så känns det tryggt (dvs. vi kan begränsa branden till den 
verksamhet där branden startat). Den brandgasspridning som varit till hotell och garage lyckas vi 
”frysa” ganska omgående för att sedan ta om hand när resurser blev lediga. Samverkan med 
övriga myndigheter var god även om räddningstjänsten initialt var upptagna. Även kontakten 
med butik, hotell, Borås Stad, Rvr-ledare m.fl. fungerade bra. 

2.2.1 Resurser 

Medverkande resurser på larmet. Skälet till vattendykarbil 1160 åkte med på larmet var att styrkan 
var ute på orientering. Detta är också skälet till att 1110 endast hade en brandman. 
 

Enhet Station  Resurs Bemanning 

1020 Borås Släckenhet 1 SL 4 BM 
1110 Borås Släckenhet 1 BM 
1130  Borås Höjdfordon 2 BM 
1160 Borås Vattendykarbil 1 SL  
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1080 Borås Ledningsenhet 1 IL 
1180 Borås Ledningsenhet 1 RCB 
1120 Dalsjöfors Släckenhet 1 SL 4 BM 
1510 Viskafors Släckenhet 1 SL 4 BM 
16101 Fristad Släckenhet 1 SL 4 BM 
1Fristad täckte på 
stationen i Borås. 

   

 
Figur 3. Medverkande resurser 

2.2.2 Byggnaden 

Ica ligger i en byggnad med fem våningsplan och källare. Bärande konstruktion utgörs av betong. 
Fasadmaterial består i huvudsak av tegel och sten. Omgivande byggnader finns i alla väderstreck, 
den närmsta på cirka åtta meters avstånd. I byggnaden finns en Ica-butik, ett hotell, en 
restaurang, ett parkeringsgarage samt ett parkeringsdäck. Butiken är belägen på plan 1, vilket 
motsvarar markplanet mot Allégatan. Till butiken hör även lager- och personalutrymmen på plan 
2 med lastintag från Sandgärdsgatan. Dessa utrymmen är sammanbundna med en interntrappa 
och en varuhiss. Hissen är även ansluten till källaren som utgör ett parkeringsgarage. Ovanpå 
butiken ligger kundparkeringen och delar av hotellet.  
 

 
Figur 4. Allégatan 21. Foto hitta.se 
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Figur 5. Ica City Centrum. Foto hitta.se 

 
Räddningstjänsten gjorde en tillsyn på Ica City Centrum (dnr. 2017-000291) 2017-04-04, dvs. tre 
månader innan branden. Vid tillsynen framkom det att det fanns instruktioner för händelse vid 
brand, släckutrustning varav en del var blockerade, brandvarnare i personalmatsalen samt att 
personalen utbildats i brandskydd.  

3. Analys  

3.1 Olyckan 

3.1.1 Analys av olycksförloppet 

Branden har startat i servetter som fanns i gång 5 sett från kassan. En översiktlig bild av 
händelseförloppet redovisas i figur 5. Branden har haft ett snabbt förlopp och lokalerna 
rökfylldes på några minuter från antändning. 

 
Figur 6. MTO-analys av händelsen 
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Vid brandtillfället jobbade fyra personer i butiken. Tre av personalen står vid kassorna och den 
fjärde jobbar på golvet med att fylla på varor. Nedanstående är en sammanfattning av 
händelseförloppet som sammanställts efter intervjuer med två personer som jobbade vid 
brandtillfället samt genomgång av filmer från övervakningskamera. 
 
 
 
En kund uppmärksammar personalen att det brinner i en av gångarna som går för att kontrollera 
om det stämmer och ser att det ryker kraftigt. Den anställde går och hämtar en brandsläckare av 
sorten koldioxid och påbörjar släckning. Branden slås ner, men det glöder fortfarande från 
servetterna. Han säger åt sin kollega att ringa till räddningstjänsten medan en kund säger åt 
honom att det brinner igen. Han tömmer det sista av släckaren och ser att det inte lyckas och att 
branden tilltar. Kollegan som ringt 112 bedömer att lågorna är cirka en meter höga och en och en 
halv meter breda vid detta tillfälle. Branden har snabbt spridit sig till varorna runt omkring, bland 
annat fanns det tändstickor, tändvätska och lampolja. Personalen som gjort släckförsöket 
försöker riva ut flaskorna med tändvätska som står längst ner på hyllan men ser att någon redan 
har smält. Utrymning av butiken har redan påbörjats och då branden är utom kontroll riktas 
fokus på att gå igenom samtliga delar av lokalerna. Personalen som gjorde släckförsöket och 
personalen som ringde 112 känner båda när de tar sig ut från lokalerna en tryckvåg och en våg av 
svart rök som sprider sig snabbt. Väl ute möts räddningstjänsten upp och informerar 
räddningsledaren att lokalerna är tomma. 
 
En av de inblandade skrev i Borås Tidning om sina upplevelser av händelsen och kan läsas i 
bilaga 1. 
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       Figur 7. Foto Polisen 

 

3.1.2 Direkta orsaker till händelsen 

Den direkta orsaken till branden är utredd av polisen. Branden var anlagd i en hylla innehållandes 
servetter. Närliggande hyllor innehöll tändstickor, lampolja, tändvätska med mera.  

3.1.3 Omständigheter som med stor sannolikhet påverkat skadeutfallet 

Ett antal parametrar har identifierats som antas ha påverkat branden och skadeutfallet. Först och 
främst gjordes släckförsök som bidragit till att branden initialt begränsats. Samtidigt identifierades 
bland annat att det fanns tändvätska på hyllan vilket gjorde att personalen tog beslutet att 
utrymma butiken. Personen som utförde släckningsförsöket tog den första släckaren han hittade 
och i detta fall var det en koldioxidsläckare. Efter släckningsförsöket när personalen skulle 
kontrollera om elden var släckt skedde en återantändning. Förmodligen var inte branden helt 
släckt och när syre tillfördes blossade den upp igen.  
 
Branden har haft ett snabbt brandförlopp och ett antal smällar/explosioner har hörts. På hyllan 
där branden startade finns mycket brännbart material som dessutom är lättantändligt. I 
kombination med att hyllorna inte varit täta har material kunnat falla ner till bottenhyllan där 
tändvätska och lampolja har förvarats. När vätskan runnit ut på det täta golvet har 
brandspridningen accelererats av pölbranden.  
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Figur 8. Foto taget precis vid hyllan där branden började. Foto Polisen 

 
Högst upp på hyllan har någon sorts sprayburk förvarats som exploderat och skjutits iväg under 
branden och bidragit till brandspridningen. Personalen som utrymde i sista stund har berättat om 
hur de känt en tryckvåg som nästan slagit omkull dem precis innan de hann ut. Det är oklart om 
detta beror på exploderande aerosolflaskor eller att brandens tryckuppbyggnad varit så snabb och 
kraftig. Vid entrén syns på en av filmerna hur innertaket ramlar ner vid en av smällarna. Detta 
kan ha berott på en brandgasexplosion när oförbrända gaser samlats ovanför innertaket. En 
längre bildserie från övervakningskameran redovisas i bilaga 2. 
 

 
Figur 9. Från att brand konstateras till vänster till den högra bilden skiljer 220 sekunder. Foto Ica  

 
Utrymningen har fungerat bra. En civilklädd väktare hjälpte tidigt till med att hindra folk från att 
komma in i butiken medan personalen gjort ett bra jobb med att få ut samtliga kunder. De gick 
även igenom hela lokalen för att konstatera att ingen person var kvar. Efter detta meddelades 
informationen tidigt till räddningsledare på plats. Detta medförde att insatsen kunde fokuseras på 
att begränsa branden från att spridas från Ica till hotellet bredvid. 
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Det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat bra och branden begränsades till 
startbrandcellen. Rökspridning har skett ner till garaget, förmodligen via varuhissen. 
Rökspridning skedde även till hotellet, men den bedöms ha gått via öppna fönster till 
hotellrummen och inte genom ventilationen. Ventilationen i byggnaden består av mekanisk till- 
och frånluft förutom hotellrummen som enbart har mekanisk frånluft. Tilluften till hotellrummen 
tas från spalter intill fönstren. Hela Icas ventilation är avskilt upp till vinden där aggregatet sitter 
som är samma för hela byggnaden. Det ska finnas spjäll på vinden, men enligt fastighetsskötaren 
är det oklart vad för brandklass de har. 

3.2 Utvärdering av räddningsinsatsen 

Räddningsinsatsen bedöms ha gått bra. Räddningsledare får tidigt veta att lokalen är tom och att 
fokus ligger på egendomsskydd för butiken och att se till så att inget händer gästerna på hotellet. 
Hotellet utryms i samarbete med receptionspersonal som en säkerhetsåtgärd.  
 
Med vetskapen att butiken är tom påbörjas utvändig släckning för att kyla brandgaser och sedan 
jobbas det aktivt med fläkt för att ge rökdykare som ska släcka en bättre miljö att vistas i. 
 
Räddningsledaren upplever att samverkan med polis, ambulans och övriga inblandade har 
fungerat bra under insatsen. 
 
Personal på hävaren upplevde att det var krångligt att ställa upp och komma åt fasaden på huset 
från Allégatan då det är trångt samt mycket träd i vägen, se figur. 

 
Figur 10. Foto Oskar Pålsson, BT 
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4. Erfarenheter 

Nedan presenteras ett antal lärdomar och erfarenheter från insatsen som resulterar i förslag på 
åtgärder i kapitel 4.2 

4.1 Lärdomar 

Vid släckförsöket användes en koldioxidsläckare. En koldioxidsläckare lämpar sig inte för att 
släcka bränder i fibrösa material och är dålig på att släcka glödbränder. Risken med en 
koldioxidsläckare är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden försvinner innan det 
släckta föremålet svalnat tillräckligt. Det var förmodligen detta som hände och en pulversläckare 
eller skumsläckare hade varit mer lämplig att använda. Det är viktigt att rätt släckare används och 
Ica bör se över vad man har för släckare i sina butiker. 
 
Att förvara brandfarliga vätskor i butiken är inte olagligt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor. Enligt SÄIFS (Sprängämnesinspektionens författningssamling) 1996:2, 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen, ska 
avståndet mellan brännbart material och brandfarlig vätska vara minst sex meter. Det står även 
att kortare avstånd kan accepteras för mindre mängd än 25 liter brandfarlig vätska klass 3. Även 
om det inte är olagligt kan lämpligheten att förvara brandfarlig vätska ute i butiken diskuteras. 
Lämpligare kan vara att förvara vätskan i brandsäkra skåp. Tändstickorna som förvarades på 
hyllan hade inte heller någon plastfolie runt sig. 
 
Butiken var inte utrustad med utrymningslarm och personalen ska ha en eloge som gjorde ett bra 
jobb med att utrymma lokalerna. Tiden från det att branden anlades tills den upptäcktes var 
ungefär en minut. Tiden från det att branden upptäcktes tills att lokalerna var helt rökfyllda var 
ungefär fem minuter. På filmer från övervakningskamerorna ser man att från det att sista 
personen lämnar butiken tills den är helt rökfylld tar en knapp halvminut. Ett automatiskt brand- 
och utrymningslarm hade bättrat på den marginalen avsevärt. I detta fall fick man även hjälp av 
en civil väktare som hindrade folk från att komma in i butiken. Om väktaren inte hade varit på 
plats hade någon ur personalstyrkan på fyra personer fått ta den rollen och därmed hade man 
varit en person mindre till utrymningen. Hade ett utrymningslarm ljudit hade detta förmodligen 
gjort så att folk valt att inte gå in i butiken. 
 
Efter att lokalen var utrymd mötte personalen upp räddningstjänsten och förklarade att lokalen 
var genomsökt och att ingen var kvar där inne. Denna information är extremt värdefull för 
räddningsledaren att få. 
 
Efter insatsen framkom att rökdykarledare haft problem med sitt rökskydd. Andningsventilen 
hade tryckts in åt fel håll vilket innebar att luft kom in i masken, men att övertrycket blev lågt. 
När rökdykarledare som stod i vindfånget gick in några meter upptäcktes att rök kom in innanför 
masken. Rökdykarledaren går då ut och märker att ventilen är satt åt fel håll och vänder på den. 
Vid efterföljande försök på stationen har det inte gått att montera andningsventilen åt fel håll och 
få den att sitta fast. Att det har gått att sätta ventilen åt fel håll ses som väldigt allvarligt då det är 
förenat med livsfara om masken läcker in brandgaser. Befäl på plats fick ingen information om 
detta under insatsen varför inga åtgärder vidtogs på plats. Problemet framkom först efter insatsen 
då en tillbudsrapport skrevs.  
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Figur 11. Andningsventil och anslutning.  

 

4.2 Förslag på åtgärder 

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 

Snabbt brandförlopp 
hann utrymma precis 

Använd filmer från 
övervakningskamera i utbildande 
syfte. 

 PN 

BL 
Extern - Ica 

Våren -18 

Utrymning har fungerat 
bra 

Se till att personal har utbildning 
för hur de ska agera vid brand. 

Utrymningen från 
butiken har fungerat 
bra. Detta visar på 
vikten av att ha ett 
fungerande SBA-arbete 
med utbildad personal. 

Extern - Ica  

Fel släckare användes Se över vilka släckare som finns i 
butikerna. Utbilda personal i 
handbrandsläckning. 

Det är viktigt att ha rätt 
släckare på rätt plats. En 
koldioxidsläckare 
lämpar sig inte för att 
släcka fibrösa bränder. 

Extern - Ica  

Förvaring brandfarlig 
vätska 
olämplig/tändstickor 
utan folie 

Se över rutiner för förvaring av 
brandfarlig vätska och 
tändstickor. 
 
 
 

Förvaring av brandfarlig 
vätska bör ske i 
brandsäkra skåp. 
Tändsticksaskar i butik 
bör vara inplastade i 
folie. 

Extern – Ica 
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Informera om lämplig förvaring 
av brandfarlig vätska.  

 
Förvaringen strider 
nödvändigtvis inte mot 
LBE men är inte direkt 
lämplig. 

 
Skydd & 
Samhälle - AL 

Snabbt brandförlopp 
hann utrymma precis 

Installera automatiskt brand- och 
utrymningslarm 

Utrymningen fungerade 
vid insatsen bra, men 
tidsmarginalen från att 
de sista personerna 
lämnade butiken till att 
lokalen var helt rökfylld 
var liten. Det tog 
ungefär en minut innan 
man ens uppfattat att 
det brann i butiken. Ett 
automatiskt brand- och 
utrymningslarm ger 
bättre förutsättningar. 

Extern - Ica  

Byggnadstekniskt 
brandskydd har fungerat 

Fortsätt utbilda (och utveckla 
utbildning) operativ personal i 
hur man kan utnyttja 
byggnadstekniskt brandskydd. 

Brandcellsindelningen 
har fungerat. 
Rökspridningen till 
hotellet tros ha skett via 
öppna fönster. 

BL Fortlöpande 

Ventil Fortsätt öva påtagning av 
rökskydden. Var noggrann med 
kontrollen av 
rökdykare/rökdykarledare. 

Enligt interspiro ska det 
inte gå att sätta ventilen 
åt fel håll. Försök efter 
insatsen har också visat 
på detta. 

Lagchefer Fortlöpande 

Uppställning 
höjdfordon 

Se över möjligheten för 
uppställning av höjdfordon. 
Gäller inte bara denna byggnad, 
liknande problem lär finnas på 
fler ställen, speciellt i centrum. 

Svårigheter att ställa upp 
hävaren på lämplig plats 
på Allégatan på grund 
av bilar och träd. 

MR Våren -18 
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5. Bilaga 1 

"Det var en kund som uppmärksammade mig på att det brann i en gång i butiken. När jag 
kommer fram hade en arbetskompis precis använt upp en hel brandsläckare i sina försök att 
släcka elden", skriver J. Åke Englund. 
 
Allt ser helt okej ut men min arbetskompis säger åt mig att ringa brandkåren, jag tar fram min 
telefon och ringer 112. Jag presenterar mig, berättar varifrån jag ringer och att jag ringer för att 
det brinner i butiken. 
 
Mannen som jag pratar med frågar om det brinner mycket. Jag svarar att jag inte vet, går tillbaka 
de få steg som jag gått under samtalet. Tittar in i gången. Stora eldsflammor slår nu ut från hyllan 
och min arbetskamrat säger med hård och bestämd röst: ”Det finns tändvätska här, vi måste 
utrymma butiken!” Jag förklarar för mannen i telefonen att elden tagit fart. 
Snabbt och fokuserat fördelar jag och mina arbetskamrater uppgifterna mellan oss. En beger sig 
till lagret på övervåningen för att se till så att ingen mer personal finns där. Jag söker av bakre 
delen av butiken samtidigt som de andra två tar på sig att få ut kunderna som är i främre delen av 
butiken. 
 
Jag hukar mig neråt samtidigt som jag springer genom butiken. Tänker att röken är farlig. Jag 
tittar in i varje gång. Konstaterar att ingen är längst inne i butiken vid frukten och mejeriet. 
Kundtoan! Jag måste kolla kundtoan. Fortfarande springandes når jag fram. Innan jag hunnit 
börja slå koden till kundtoan ropar en arbetskompis: ”Vi har kollat kundtoan, spring!” Utan att 
stanna upp men fortfarande nedhukad springer jag genom butiken. Springer förbi gången där 
elden börjat. Utan att titta in i gången ser jag i ögonvrån att elden nu spridit sig rejält och 
eldslågorna slickade taket. 
 
När jag nästan är framme vid kassaområdet hör jag en explosion inne i butiken. En tryckvåg från 
explosionen slår omkull mig men jag tar mig upp och börjar springa igen. Plötsligt släcks all 
belysning och jag inser att strömmen måste ha gått. Jag vänder mig om. Genom butikens mörker 
väller en tjock flodvåg av svart rök fram ett par meter bakom mig. Framför mig ser jag hur mina 
arbetskompisar får ut de sista kunderna. 
 
När jag når utgången ligger det takplattor på golvet och jag undrar för mig själv hur det kommer 
sig att de ligger där. Och så är jag ute. Sist av alla. Jag vänder mig om mot butiksingången och den 
tjocka vågen av svart rök väller ut genom entrén. Värmen från elden får butikens fönster att 
explodera ett efter ett. Samma värme som fått takplattorna att falla ner på golvet. Jag backar för 
att inte träffas av glassplitter. Inser att jag fortfarande har SOS Alarm i luren och samtidigt som 
jag hör sirenerna i bakgrunden avslutar vi samtalet. Allt har gått på mindre än tre minuter. 
 
Tre minuter. 
 
Fyra veckor senare… 
 
De första nätterna efter branden drömde jag om elden, drömde om hur väggen av tjock, svart rök 
kom mot mig samtidigt som jag försökte springa ifrån den. Jag vaknade om nätterna våt av svett 
och i full panik. Idag sover jag som innan. Men jag har koll på nödutgångar och brandsläckare i 
nya miljöer. 
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Vi fyra som arbetade under branden har träffats bara vi och pratat om elden, om vilka tankar och 
känslor som kommit till ytan efter att vi fått stanna upp och ta in vad vi varit med om. Vi delar ett 
band och en erfarenhet som ingen utanför gruppen riktigt kan förstå. Jag är enormt stolt och glad 
över att ha dem som medarbetare och vänner. 
 
(Borås Tidning, 27 juli 2017) 
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6. Bilaga 2 

Nedan visas en bildserie från den övervakningskamera som var monterad med sikt rakt in i den 
gång där branden startade. Bilderna visas med tillstånd av Ica City Centrum. 
 

 
Figur 12. Brandgången ca 10 sekunder efter antändning 

 

 
Figur 13. Brandgången ca 80 sekunder efter antändning, personal konstaterar brand. 
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Figur 14. Brandgången ca 120 sekunder efter antändning, släckningsförsök påbörjas. 

 

 
Figur 15. Brandgången ca 225 sekunder efter antändning. Släckaren är slut och släckningsförsök  
avslutas. 
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Figur 16. Brandgång ca 250 sekunder efter antändning. Branden tar sig i utrunnen tändvätska och 
lampolja. 

 

 
Figur 17. Brandgång ca 270 sekunder efter antändning. Mörka brandgaser fyller lokalen samtidigt som 
branden eskalerar. 
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Figur 18. Brandgången ca 300 sekunder efter antändning. Brandspridning har skett till gången  
bredvid. Notera att kameran har ändrat position efter en av explosionerna. 


