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SAMMANFATTNING  

 
Brand i industrihotell där ett 10-tal verksamheter blir drabbade. Branden 

startar i ett garage i samband med reparation av en personbil. Brandförloppet 

har varit häftigt och snabbt vilket sannolikt beror på att bensin tidigare läckt ut 

samt den generellt höga brandbelastningen (inventarier) som fanns i garaget.  

 

Branden spred sig snabbt vidare upp till takkonstruktionen våning 2 via 

fasaden innan räddningstjänstens framkomst. Orsaken är den cellplast som 

fanns i tilläggsisolering på byggnadens fasad. Oklarheter finns också hur länge 

branden pågått innan räddningstjänsten larmades. Polismyndigheten har inlett 

en förundersökning. 

Räddningstjänsten har kraftsamlat och startat upp släckningsarbetet i god tid 

genom de samverkansavtal som i första hand finns med Säffle räddningstjänst. 

Den pågående garagebranden som var väldigt intensiv släcktes i det tidiga 

skedet av insatsen. I arbetet med att fördröja, begränsa och släcka branden 

som har blivit utdragen i tid samt orsakat byggnaden mycket stora vatten- och 

byggnadsskador finns flera erfarenheter att dra lärdom av.   

 

Totala byggnadsytan bedöms vara 22 000 m2. Branden är begränsad till 3 000 

m2.  Försäkringsgivaren bedömer skadeutfallet som en ”storskada” med en 

uppskattad skadekostnad till ett belopp av 16 - 17 miljoner kronor.   

Utredaren delar räddningstjänstens Åmåls egna erfarenheter att det fanns 

brister i ledning på skadeplatsen. Även andra erfarenheter kring arbetsmiljön, 

taktik och metodval har lokaliserats och redovisas i olycksundersökningen. 

På kort sikt bör räddningstjänsten säkerställa genom befintliga avtal eller nya 

samverkansavtal funktionen stab och ledningsstöd vid stora olyckor framledes. 

På längre sikt så står Åmåls räddningstjänst inför ett vägval där man bör 

besluta om man skall ligga kvar i nuvarande organisationsform eller utöka 

lednings- och resursförmågan i ett större geografiskt område genom 

samverkan med befintliga eller bildandet av ett nytt räddningstjänstförbund. 

 

 

 

 

 

 

 



   Sid 3(26) 

 

 

INNEHÅLL 

SAMMANFATTNING 

1     INLEDNING     4 

1.1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTREDNINGSSKYLDIGHET 

1.2 UTREDNINGSUPPDRAG 

1.3 SYFTE OCH MÅL  
1.4 UNDERSÖKNING UTFÖRD 

1.5 FAKTAINSAMLING 

2      OBJEKTSBESKRIVNING   5 

2.1 BYGGNADENS KONSTRUKTION  

2.2 TAKETS KONSTRUKTION   

2.3 BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD  

3      BRANDFÖRLOPP OCH INSATSENS GENOMFÖRANDE 7 

3.1 HÄNDELSER OCH ÅTGÄRDER INNAN RÄDDNINGSTJÄNSTENS FRAMKOMST 

3.2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÅTGÄRDER UNDER FRAMKÖRNINGEN 

3.2.1 FÖRSTÄRKNINGSRESURSER ÅTGÄRDER UNDER FRAMKÖRNING 

3.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN FRAMKOMST TILL PLATSEN 

3.4 ARBETET PÅ SKADEPLATSEN 

4      INSATSPERSONALENS UTVÄRDERING  12 

5      ANALYS OCH TOLKNING   13 

4.1 LEDNINGSSTRUKTUR  

4.2 TEKNIK OCH METODVAL 

4.3 TAKTISKA VAL 

4.4 BRANDSPRIDNING 

6      REFLEKTIONER    18  

7     SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER  19 

8       BILAGOR    26 

8.1 SAMMANSTÄLLNING INSATSPERSONALENS UTVÄRDERING 

8.2 MTO  

8.3 HÄNDELSERAPPORT NR 2017000243 

8.4 SOS ÄRENDEKOPIA 19-7108097   



   Sid 4(26) 

 

 

INLEDNING 

 
1.1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTREDNINGSSKYLDIGHET 

Enligt 3 kap. 10 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun, när 

en räddningsinsats är avslutad, ”i skälig omfattning klarlägga orsakerna till 

olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

Grundläggande för alla olycksundersökningar är att de ska genomföras i ett 

lärande och inte i ett skuldbeläggande syfte. 

Utredningen bör därför inte användas i en juridisk process om ansvar för 

kostnader om sådana brister klarläggs. 

Åmål kommun har också i sitt handlingsprogram tydliggjort att man skall 

utvärdera genomförda insatser i större omfattning där erfarenheter ska vara 

kända i organisationen samt bland andra berörda aktörer i samhället.  

 

1.2 UTREDNINGSUPPDRAG 

Räddningschefen Henric Helander Åmål har gett utredaren i uppdrag att utföra 

en insatsutvärdering med anledning av branden i ett industrihotell. 

Insatsutvärderingen är begränsad till räddningsinsatsens och avser 

- Ledningsstruktur 

- Teknik och metodval 

- Taktiska val 

- Brandspridning 

 

1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med utredningen är att genom en analys av olycksförloppet och 

insatsens genomförande komma fram till åtgärder som ska göra liknande 

räddningsinsatser effektivare. Syftet med olycksutredningen är således inte att 

utvisa skuld. Utredningen skall också ge Räddningstjänsten Åmål möjlighet att 

lära av den genomförda insatsen genom att erfarenheterna från insatsen 

delges hela organisationen.  

Målet med utredningen är att organisationen i framtiden ska kunna hantera 

liknande räddningsinsatser på ett säkrare och effektivare sätt. 

 

1.4 UNDERSÖKNINGEN GENOMFÖRANDE 

Insatspersonalen från Åmål har i det tidiga skedet efter branden individuellt 

fått genomföra en insatsutvärdering som ligger till grund för utredningen. 

Även befäl inom egen organisation och från förstärkningsenheter har lämnat in 

redogörelse för hur man upplevde insatsen. Undertecknad har också varit på 

plats i samband med att räddningstjänsten avslutades i funktionen som 

restvärdeledare.  
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I rollen som restvärdeledare så har deltagande i det efterföljande 

informationsarbetet med skadelidande skett i samverkan med insatsledningen. 

Annan dokumentation som ligger till grund för utredningen är bl.a. SOS 

ärendekopia/dokumentation, räddningstjänstens händelserapport, 

fastighetsinfo/ritningar, film/foton från insatsen samt räddningstjänsten 

handlingsprogram.  

 

1.5 FAKTAINSAMLING 

Faktainsamlingen inför olycksundersökningen har genomfört med platsbesök 

på brandplatsen, intervjuer räddningsledning, försäkringsgivare, insamling av 

räddningstjänstens material som händelserapporter, handlingsplan, film samt 

fotodokumentation, insatspersonalen individuella insatsutvärdering. Även 

erfarenhetsredovisningar från styrkeledare förstärkningsresurser samt 

ärendekopia SOS alarm. 

  

OBJEKTSBESKRIVNING 

 
2.1 Byggnadens konstruktion 

Beskrivningen berör den del av byggnaden som är tillbyggd och drabbades av 

skada i samband med branden. Den totala byggnadsytan har uppskattats till ca 

20 000 m2 av fastighetsägaren.  

Tillbyggnaden är i två plan uppförd 1968 med pålad grundkonstruktion (platta på 

mark) med mellanbjälklag i betong. I den delen av fastigheten som drabbades av 

brand, rök och vattenskador inrymmer ett 10-tal verksamheter (gym, kontor, garage, 

lager mm.) på en yta av ca 3 000 m2. 

Generellt för industribyggnader är att de oftast har en lägre byggnadsklass och 

därmed sämre bärighet. En annan risk är att de också oftast har en högre 

brandbelastning av inventarier. Industrihotellet Västra Bangatan 4 skiljer sig då det 

är en solid byggnad med mellanbjälklag och väggar i betong som har kapacitet att 

stå emot en brand en längre tid.   

Tillbyggnaden (konstruktionen) uppfyllde de brandskyddstekniska krav1 (Svensk 

Byggnorm 1967) som fanns vid uppförande med god marginal.  

 

 

                                                      

1 SBN 67 
https://www.boverket.se/contentassets/c4c3f9ae57294ae889bfaf710b08b125/sbn-
1967.pdf 
 

https://www.boverket.se/contentassets/c4c3f9ae57294ae889bfaf710b08b125/sbn-1967.pdf
https://www.boverket.se/contentassets/c4c3f9ae57294ae889bfaf710b08b125/sbn-1967.pdf
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2.2 TAKETS KONSTRUKTION 
Översta delen av taket var i betong (140 mm). Ovan betongen fanns takstolar 

2”x 4” i trä, c/c 1200 med råspont och underlagspapp. Isoleringen bestod av 

mineralull, se ritning nedan 

 

2.3 BYGGNADSTEKNISKT BRANDSKYDD 

Byggnaden hade ett aut. brandlarm som var kopplat till SOS-alarm. Lokalen 

saknade dock rökdetektorer. Troligtvis utlöstes larmet manuellt från larm-

knappen i gymmet. 

 
Takplansritning där snitt A och B är utmärkt. Takluckor samt betongbalk 

inringat med röd cirkel. I norra delen av byggnaden så är det lättbetongsbalk 

inom den blåa markeringen 

 
Tvärsnitt A. Finns även betongbalkar som syns på foto längre fram i rapporten 
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Tvärsnitt B. Där det är markerat med rött så har tilläggsisolering skett med 

cellulosamaterial bara på halva taket då betongbalken som ligger som en 

avskiljning längst hela vinden hindrat åtkomsten till andra halvan.   

 

BRANDFÖRLOPP OCH INSATSENS GENOMFÖRANDE 
 

3.1 HÄNDELSER OCH ÅTGÄRDER INNAN RÄDDNINGSTJÄNSTENS 

FRAMKOMST 

Larmet kommer in till SOS alarm kl. 21.40 den 17 december 2017. De första 

noteringarna som görs var att det rörde sig om en källarbrand i ett 

flerfamiljshus. Denna information går sedan vidare ut till de första enheterna 

som larmades till platsen innan den reviderades under framkörning.  

RCB tillika insatsledare/räddningsledare befann sig tillsammans med 

personalen på brandstation när man får ett s.k. för-larm2. 

Vid konstaterad brand i byggnad så finns ett samverkansavtal mellan Åmål och 

grannkommunen Säffle där man förstärker upp de operativa resurserna 

genom att man omgående larmas ut utan fördröjning vilket sker kl. 21.44.  

Nytt samtal och kompletterande händelseinformation kommer in kl. 21.45 till 

SOS alarm där man rapporterade om synliga lågor från taket samt att tjock 

svart rök välde ut från vad inringaren uppfattade som en industrilokal. 

Inringaren informerar också om att det ligger ett gym i intilliggande lokaler.  

 

3.2 RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER UNDER FRAMKÖRNINGEN 
Räddningstjänsten Åmål har en kort framkörningstid på ca 3 minuter till 

objektet (1,2 km). Den kompletterande larminformationen skapade en viss 

förvirring hos insatspersonalen då man mentalt vill förbereda sig på vad som 

man kommer att mötas av vid framkomsten. Räddningsledaren som åker i 

                                                      

2 Förlarm aktiveras av SOS-operatören när han/hon tror ärendet kommer att resultera 
i en räddningstjänst uppdrag.  I detta läget har inte operatören några exakta uppgifter 
vad händelsen gäller och inte några exakta adress uppgifter 
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egen bil är dock osäker om han fått denna information under framkörningen 

men säger sig vara klar på adressen och att det inte rör sig om ett hyreshus.  

Räddningsledaren som är framme först på platsen, ca 1 minut innan första 

släckbil (räddningsledarens uppskattning) möts då av kraftig brand ut från 

garaget. Branden sprider sig efter fasaden upp mot taket. Garaget är beläget i 

markplan på industrihotellet och garageportarna står öppna vilket bidrar till 

det häftiga brandförloppet.  

 

Samtidigt så ljuder utrymningslarmet från det intilliggande gymmet där 

utrymning pågår.  

 

3.2.1 FÖRSTÄRKNINGSENHETERS ÅTGÄRDER UNDER FRAMKÖRNING 

Från Säffle åker man inledningsvis med ett höjdfordon och släckbil. 

Informationen om vilket typ av objekt som brinner ändras ett flertal gånger 

under framkörningen. Räddningsledaren kontaktar styrkeledaren och man 

enas om att dra ytterligare ett förstärkningslarm i Säffle samt en enhet från 

Svanskog.  

 

3.3 RÄDDNINGSTJÄNSTENS FRAMKOMST TILL PLATSEN 
Kl. 21.49 ca 9 minuter efter att larmet kommit in till SOS så anländer första 

släckbil till platsen. Räddningsledaren som anlänt strax innan möter upp och 

tilldelar första enheten uppgiften att släcka initialbranden i garaget. Man 

startar upp med snabb insats av handbrandsläckare och därefter förhöjt 

lågtryck som släckvalsmetod. Man kan konstatera att man även har en 

metallbrand troligtvis aluminiumfälgar vilken kan tolkas att det brunnit en 

stund. Gasflaskor tas ut men bedöms inte vara så påverkade av branden att de 

anses vara farliga. 
Samtidigt som släckningsarbetet startas upp så kontaktar räddningsledaren 

SOS där han ber dem aktivera totallarm på station Åmål samt söka 

fastighetsägaren till objektet. En kontakt tas också till räddningschefen i syfte 

att utöka ledningsförmågan på skadeplatsen. 
Därefter så kontrolleras intilliggande lokaler för att få en bättre bild av rök- 

och brandspridning inom byggnaden. Räddningsledaren noterar att 

brandgaser spridit sig till intilliggande garage samt kontorsvåningen snett 

ovanför. Öppna lågor är synliga på södra sidan av taket. Utrymmena väster om 

startbrandcellen är inte påverkade och sätts under övertryck med hjälp av 

räddningstjänstens fläktar. 

Kl. 22.02 anländer förstärkningsresurser i form av en släckbil och ett 

höjdfordon från Säffle. Släckbilsenheten får till uppgift att förhindra 

brandspridning till kontorsdelen genom att inledningsvis ventilera ut 

brandgaser och kontrollera brandcellsgränser inne i byggnaden.  
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Foto kl. 22.16 visar hur man dämt ned garagebranden och att branden spridit sig 

snett upp mot öster och fortgår i takkonstruktion på den tillbyggda fastigheten.  

 
Oro fanns från räddningsledaren att branden skulle sprida sig väster ut i 

byggnaden vilket skulle ha varit förödande. Lägg märke till höjdfordonet Säffles 

placering initialt bakom släckbilen och att flera personer var utmärkta som 

räddningsledare.  

 

Säffles höjdenheten placeras på södra sidan av byggnaden och får till uppgift 

att släcka branden i tak/väggkonstruktionen. Taktisk släckvalsmetod är att 
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släcka branden med hjälp av traditionella strålrör samt dimspik. Arbetet når 

inte den önskade resultatet vilket föranleder beslut om förstärkningslarm från 

Bengtsfors vilket genomförs kl. 22.19. Bengtsfors räddningstjänsts släckbil är 

utrustad med skärsläckare vilket man anser behövs för att komma åt branden 

utan att frigöra konstruktionen. 

Samtidigt så anländer kompletterande larmade resurser från Åmål, där man nu 

har med sitt höjdfordon. Höjdfordonet är tillfället taget ur tjänst beroende på 

att en utbildning pågår då det tidigare byggts om. Man bedömer dock 

ombyggnaden i detta läge inte påverka säkerheten utan tar med det till 

brandplatsen. Fordonet ställs upp på östra sidan av fastigheten mot järnvägen.  

Allt släckningsarbete pågår nu från marken och från höjdfordonen placerade 

söder och väster om byggnaden.  

Bengtsfors anländer kl. 22.59 och den fortsatta insatsen inriktas till att 

begränsa konstruktionsbranden till södra sidan av vinden. Den norra delen av 

vinden är fortfarande fri från rök vilken räddningsledningen tolkat som att en 

brandavgränsning finns. 

Bengtsfors med skärsläckare samverkar med Säffles höjdfordon på södra 

sidan. På östra sidan så är Åmåls höjdfordon verksam där man arbetar med 

dimspik.  

Strax före kl. 01 så tar bistår även fastighetsägaren på inrådan från 

räddningsledningen med sin lastmaskin för att riva väggisolering (cellplast) 

och lyfta del av tak för att komma åt och släcka. Här tillför man syre och 

branden tar fart och hela takkonstruktionen fylls av brandgaser. 

 

 
Foto visar pågående släckningsarbete från södra sidan med hjälp av Säffles 

höjdfordon samt fastighetsägarens frontlastare. 
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Räddningstjänstens foto visar Åmåls hävare placerad efter östra långsidan av 

byggnaden. Brandgaserna har nu spridit sig i hela takkonstruktionen. 

 

Tvärtom så ökar nu intensiteten och önskad effekt uteblir. Räddningsledningen 

tar nu ett beslut att rekvirera en extern mobilkran som med hjälp av gripklo 

skall kunna frigöra yttertak för att på sådant sätt kunna komma åt branden. 

I avvaktan på lyftkranen intar räddningsinsatsen en mer defensiv taktik. En 

begränsningslinje hålls och man inriktar sig mer nu mot de stora värden av 

inventarier som finns inne i bygganden. 

Kl. 02.00 så tar räddningschefen över ansvaret för insatsen. Man begär då 

utökad ledningsstöd från Norra Älvsborgs Räddningsförbund.  

På grund av den kraftiga rökutvecklingen så aktiveras ett VMA kl. 02.37 där 

allmänheten informeras om att stänga fönster och ventilation. Med anledning 

av detta så sker också en dialog med TIB på Länsstyrelsen Västergötland. 

När kranbilen anländer kl. 04.00 så lyfter man av yttertaket och kan på så sätt 

vatten begjuta branden. Beslutsstödet från Norra Älvsborgs Räddningsförbund 

anländer först kl. 04.20. Arbetet med lyftkranen hade då påbörjats och man 

upplevde inte längre behovet av ledningsstödet så stort som när man tidigare 

efterlyst det.  

 

Kranbilen som har ett hydraul aggregat med gripklo kopplat i kranen har ingen 

översikt över momenten när han lyfter bort taket. Detta innebär att när han 

gör detta i södra delen av byggnaden så är det inte längre formgjuten betong i 

mellanbjälklaget utan det övergår till lättbetongsblock som rycktes med i 

arbetsmomentet.  
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Kl. 05.28 meddelar räddningsledning SOS-alarm att; 
”Prognosen är oklar. Försöker nu med avgränsning av branden, samt lyfta tak 
och se hur det ser ut. Lär pågå långt in på förmiddagen”/slut citat 
 

Släckningsarbetet pågår fram till kl. 10.00 där räddningstjänsten avslutas och 

man fortsätter därefter med eftersläckningsarbete.   

 
Räddningstjänstens foto taget någon dag efter branden. I södra delen så syns 

kontorslandskapet efter att kranbilen även lyft bort lättbetongsblocken vilket 

orsakat ytterligare skador på fastigheten. 

 

 

INSATSPERSONALENS UTVÄRDERING 
 

Insatspersonalen har i det tidiga skedet efter insatsen fått utvärdera insatsen 

individuellt.  Där har man haft möjlighet att kommentera och lämna 

synpunkter både positiva och negativa hur man upplevde insatsen. De rubriker 

som finns är t.ex. utalarmeringen, order och mål med insatsen, taktisk 

genomförande, teknik, samverkan, säkerhet m.m. Befäl från 

förstärkningsenheter och befäl har valt att utöver detta komma in med egna 

reflektioner. Dessa ligger till grund för utvärderingen och redovisas (ej 

enskilda) separat, se sammanställningen redovisas i bilaga 1. 

Insatspersonalen värdering på hur bra insatsen gick har ett medel på 6,2 på en 

skala från 1 till 10 där tio är utomordentligt bra.  

Några kommentarer hämtade ut insatsutvärderingen 

• Det framgick inte att det var en industribyggnad 
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• Fick tydliga order att jobba mot 

• Standardrutiner verkar fungera, uppfattade inga order inledningsvis 

• Oklart vem man skulle jobba med 

• Det var många röd/gula hjälmar på plats och det var svårt att veta vem 

som styrde 

• Många fick i sig väldigt mycket rök. De enkla filtermaskerna passade 

dåligt och stoppade inte den tjocka brandröken.  

• Insatsen gav ett avvaktande intryck 

• Vi gjorde vad vi skulle utan problem 

• Då vi inte hade någon tydlig strategi så kändes det som vi agerade för 

stunden  

• Många fick i sig väldigt mycket rök 

• Skärsläckaren fungerade dåligt 

• Några fick arbeta på tok för långa pass. Fler fick ingen avlösning under 

hela insatsen 

• För mycket folk på natten 

• Det kändes som vi ”sprang” efter elden och inte begränsade framfarten 

• Brandvärnet saknade fullgod kompetens för att hantera Säffles 

utrustning 

• Bra med befälsmöten löpande under kvällen 

 

ANALYS OCH TOLKNING 
 

5.1 LEDNINGSSTRUKTUR 

Åmåls kommun har i sitt handlingsprogram för räddningstjänsten beslutat om 

ett övergripande verksamhetsmål där kommunen ska upprätthålla en effektiv 

utryckningsorganisation med hög teknisk standard och därtill lämplig 

kompetens.  

 

Att beakta är att Åmåls räddningstjänst idag saknar dokumentation med 

riktlinjer ledningsstruktur vid större olyckor vilket blir motsägelsefullt till den 

antagna handlingsplanen. 

Man ger också exempel på stora olyckor i handlingsplanen som man bedömer 

mindre sannolika men med stora konsekvenser. Man anser att dessa urval av 

stora olyckor ställer större krav på förebyggande insatser och förberedande av 

räddningsinsatser. Detta är en korrekt bedömning om olycka/konsekvens men 

tyvärr så har man inte bedömt en industribrand som en sådan händelse vilken 

är olyckligt. 

Den samlade bilden från insatspersonal som kommer fram i 

olycksundersökningen är att man inte är tillfreds med hur insatsen 

genomfördes och hur de beslut som togs kommunicerades ut. Det blev som 

mest tydligt efter att förstärkningsresurser kommit till platsen.  
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Räddningsledningens egna erfarenheter efter branden är att man inte tycker 

att man använda befintliga resurser effektivt, att man saknade framförhållning 

i insatsen samt att man behövt ett ledningsstöd på platsen.  

 

När man utför en insatsutvärdering är det därför viktigt att känna till de 

svårigheter som finns med att hantera en större räddningsinsats. Vid just den 

här insatsen är det speciellt några faktorer som behöver beaktas  

 

• Oklara besked om vilken typ av objekt man larmats ut på. 

• Den korta framkörningstiden gav inget utrymme för mental 

förberedelsetid för insatspersonalen 

• Ett snabbt och intensivt brandförlopp där utrymningslarm ljuder och 

människor utrymmer innebär ett ökat stressmoment  

• En komplex och mycket stor byggnad i två plan med flera 

verksamheter där brandskyddets utformningen var svår att tolka eller 

ha god kunskap om.  

En räddningsledare skall sammanfattningsvis fatta kloka inriktningsbeslut 

under hög stress och då oftast på vaga grunder. Utredarens tolkning är att 

räddningsledaren i den här händelsen tagit bra initiala beslut där man under 

relativ kort tid eter framkomst slog ned primärbranden. Det är i nästa skede av 

insatsen när man inte lyckats komma åt branden som det finns stora 

erfarenheter att lära sig av. 

De viktigaste erfarenheterna som räddningsledningen själva gjort är att man 

saknade ledningsstöd på platsen. Detta blir lite motsägelsefullt då man själva 

uppgivit att man tidigt under insatsen funderade på att larma ut 

länsledningsbussen placerad vid Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. 

En resurs som räddningstjänsten i Åmål dessutom är delägare i och kan köras 

ut inom 90 sekunder efter larm för att vara på väg mot skadeplatsen med 

funktionen stabsbefäl. Man har även blivit erbjuden ledningsstöd tidigt i 

insatsen dels från Norra Älvsborgs Räddningsförbund men även från RCB 

Arvika, Eda och Säffles räddningstjänst men valt att avböja erbjudande.  

Så utredarens dilemma är hur man i framtida händelser undviker att samma 

problem sker då de som bäst kan svara på det får en förståelse först efteråt. Ett 

sätt är att lägga in i larmplanen att ledningsresurs skall åka med automatik likt 

det samarbete som idag sker mellan Åmål och Säffle. Sedan blir det 

räddningsledarens beslut att vända resursen alternativt att samråda på plats 

om behoven finns. 

För att förtydliga vad ett ledningsfordon med stabschef har för funktion så tar 

det aldrig några beslut utan funktionen skall ta fram beslutsunderlag till 

räddningsledningen där bl.a. omfallsplanering, resurser, personalavlösning, 

depåer, framförhållning etc. skall planeras in.  

De saker som räddningstjänsten i Åmål omgående behöver omvärdera och ta 

beslut gällande ledningsstruktur är  
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• Hur säkrar man upp en bakre operativ och strategisk ledning i 

framtida händelser 

• Hur tydliggör man en korrekt utmärkning av befäl på skadeplatsen 

• Hur tar man fram och kommunicerar en gemensam lägesbild, mål med 

insatsen och därefter klargörande order till insatspersonalen  

• Hur blir man bättre på omfallsplanering. 

Utredarens bedömning är också att räddningschefen eller vid dennes frånvaro 

stf. räddningschefen alltid har huvudansvaret för systemledningen (normativa, 

strategiska och operativa ansvaret) där man beslutar och tolkar 

organisationens roll.  

Åmåls räddningstjänst har idag 3 ledningsnivåer, räddningschef, 

insatsledare/RCB och styrkeledare. Insatsledare tillika RCB är idag samma 

person vid tjänstgöringen där man tar hjälp av Säffle 25%. Översta nivån bör 

vara förordnat räddningschefen. 

 

 

Räddningschefen har utsett ett antal potentiella befäl3 (lägst kompetenskrav 

räddningsledare A) som sina ersättare med befogenheter att vara 

räddningsledare när kommunen bedriver räddningstjänst.  

 

Räddningschefen har därmed en mycket viktig roll som beaktare på plats eller 

                                                      

3 Åmåls kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 
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distans att följa insatsen och om behov uppstår initiera utbyte av 

räddningsledaren vid en utdragen insats eller annan orsak. Om 

räddningschefen själv tar den funktionen och på något sätt missköta sin 

uppgift så är det Länsstyrelsen eller i första hand räddningsnämnden som kan 

byta ut räddningschefen. Utifrån utredarens resonemang så bör inte en 

räddningschef vara RCB då denne redan har den funktionen. 

 

5.2 TAKTISKA VAL   

Räddningsledarens inledande taktiska val var att släcka garagebranden och 

påbörja utvändig släckning då bedömningen gjordes att detta var en normal 

riskmiljö. Då räddningstjänsten är dimensionerade för en sådan insats och har 

en egen förmåga så krävs inga svåra taktiska beslut utan man har 

standardrutiner att falla tillbaka på där varje brandman skall veta sin funktion 

och roll.  

När sedan förstärkningsenheterna från Säffle och Bengtsfors är på plats så har 

man ytterligare en förmåga att utföra rökdykning samtidigt som man utför 

utvändig släckning i hög riskmiljö. På brandplatsen är man nu ca 35 brandmän 

som jobbar med insatsen. 

 

I handlingsplanen så har man angett t.ex. en större byggnad som ett sådant 

exempel på hög riskmiljö vilket man kan anse att Västra Bangatan 4 är. 

Räddningsledaren har mandat att tolka och fatta beslut om att höja 

skyddsnivån från normal till hög riskmiljö beroende på den riskbedömning 

som görs. En garagebrand beroende på vilka inventarier det har, storlek och 

komplexitet kan således tolkas vara hög riskmiljö. 

Räddningsledaren bedöms ha gjort bra beslut i det tidiga skedet men inte 

lyckats hantera händelsen och tillgängliga resurser optimalt efter att 

förstärkningsresurser anlänt. Orsaken till detta bedöms bl.a. vara avsaknaden 

av ledningsstöd på platsen. 

Insatsen blev lång och utdragen i tid där det fanns goda möjligheter att utföra 

omfallsplanering då effekterna uteblev på vald släckmetod. Varför 

omfallsplanering inte genomfördes är inte klarlagt för utredaren. 

 

 

5.3 TEKNIK OCH METODVAL 

Att komma åt branden i takkonstruktionen med traditionell släckning är både 

riskfyllt och svårt att lyckas med utan att frigöra byggnadsdelar. Ett sådant 

moment skulle innebära att man tillför syre vilket då omgående skulle öka 

brandförloppet och sprida branden vidare. Räddningsledaren beslut i stort var 

att med hjälp av dimspikar och skärsläckare släcka den pågående 

vindsbranden.    

Dimspikar finns i två utföranden, attack eller begränsning och används oftast 
vid dolda bränder i konstruktionen.  
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Dimspiken nyttjar vattendimmans egenskaper för att begränsa och släcka en 
brand. Vid användning av dimspikar krävs att de sätts in via ett befintligt hål i 
byggnaden, till exempel ett trasigt fönster, brevinkast etc., eller via ett hål som 
tillverkas med till exempel Dafo Dimspikshammare, en borrmaskin eller dylikt. 
Dafo Brand AB har angivit i sitt produktdatablad att ett pumptryck på 10 bar 
och ett tryck vid munstycket på 7 bar ger ett flöde på 72 l/min.4  

Ett vanligt användningsområde för dimspikar är att upprätta en 
begränsningslinje för att förhindra att branden sprider sig vidare.5 

Skärläckarens främsta egenskaper är att man kan skära igenom 

byggnadsmaterial och på så sätt för in vattendimma utan att öppna upp och 

tillföra syre. Den förväntas få en större och viktigare betydelse inför 

framtidens arbetsmiljökrav då riskerna för rökdykarna minskar vid utvändig 

släckning av brand i byggnad. 

Vid användning av både dimspik och skärsläckare så krävs att man har en 

värmekamera används för att lokalisera bränderna. Åmåls räddningstjänst har 

en värmekamera men som inte användes fullt ut för att lokalisera glödbränder 

i takkonstruktionen. 

I ett utvecklingsprojekt från 2011(Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, 
Räddningstjänsten Syd, Södertörns brandförsvarsförbund, Arbetsmiljöverket, 
Cold Cut Systems och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltog) 
så gjorde man följande erfarenheter.  
 
Vid de insatser där skärsläckaren använts initialt kunde man notera att det vid 
76 % av dessa insatser upplevs det att skärsläckaren varit direkt avgörande eller 
haft en mycket stor effekt för att bryta brandförloppet. Detta förhållande 
bekräftar att skärsläckaren är mycket effektiv och särskilt då man fattat beslut 
om en första initiala insats med skärsläckaren som metodval6. 

För att lyckas med teknik och metodval så bör man ha god kunskap i ämnet. 
Räddningsledaren är utlämnad till sakkunskapen hos förstärkningsresursen då 
denne saknade kunskap om skärsläckarens kapacitet. 

Under släckningsarbetet så ersattes insatspersonalen med ny utvilad personal 
och då från egen organisation. Under utredningen har det lämnats synpunkter 
att den ersättande personalen inte klarat av de förväntade uppgifterna som 
man skulle göra. Likaså så har delar av insatspersonal från olika 
förstärkningsresurser arbetat tillsammans med målstyrda uppgifter där 
otydlighet funnits vem som varit arbetsledare/styrkeledare. Även tekniska 
problem har rapporterats i samband med att skärsläckarens slang löste ut 
höjdfordonets censorer med onödiga maskinstopp som följd. 
 

 

                                                      

4 Sid 31 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27261.pdf 
5 Sid 31 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27261.pdf 
6 Sid 9 http://www.coldcutsystems.se/kontakta-oss/nyheter/skarslackarprojektet 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27261.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27261.pdf
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5.4 BRANDSPRIDNING 
Branden startade i garaget hastigt och spreds snabbt via cellplastisoleringen i 

fasadbeklädnaden upp till takkonstruktionen. Exakt hur lång tid branden hade 

pågått innan räddningstjänsten larmats är inte fullt klarlagt.   

Branden har sedan fått fäste i takstolskonstruktionen där krypvinden saknade 

avskiljande brandcellsgräns. När branden väl kom över betongbalken till 

cellulosaisoleringen så var brandspridningen oundviklig längst hela 

krypvinden och takkonstruktionen. 

 

REFLEKTIONER 
”Från en handelsplats vid Åmålsåns mynning har Åmål utvecklats till en modern 

småstad med ett varierat näringsliv. Viktiga näringsgrenar är industri, handel 

och service. Tillverknings-industrin spänner från sågblad till innovationer inom 

högteknologi. De största företagen är Euromaint, Spicer Nordiska Kardan AB, 

Svenska Elektromagneter AB (SEM), Elasto, Håkansson Sågblad AB.”7 

Texten är hämtad från Åmåls kommuns hemsida och det är också den bilden 

som utredaren har, ett varierat näringsliv med flera större privata aktörer.    

 

Konsekvensen av brand skall därför inte underskattas då de ofta leder till 

produktions- och verksamhetsstörningar där stilleståndskostnader blir en 

direkt följd som i förlängningen handlar om företagets överlevnad och 

arbetstillfällen för kommunen. 

Hur kommunen själva ser på detta tydliggjordes i den efterföljande 

informations/dialog träffen som genomfördes på räddningstjänsten för de 

drabbade efter branden. Där deltog flera representanter från 

kommunledningen vilket är både uppskattat och hedervärt. Detta vill jag 

därför lyfta fram speciellt i utredningen som ett mycket bra exempel och 

föredöme till andra kommuner.   

I handlingsplanen så har man angett exempel på stora olyckor som dock anses 

mindre sannolika men som kan innebär stora konsekvenser om de inträffar. 

Här finns inte brand i industrilokal med. 

Utredarens bedömning är dock att denna typ har en större sannolikhet (än 

mindre) och bör beaktas i höst när handlingsplanen skall skrivas om. Åmål har 

en bakgrundshistoria där flera större olyckor har skett som t.ex. 

lägenhetsbrand påbyggnadsvåning flerfamiljshus, sprängning Bröderna 

Perssons Spräng, Farligt Gods olycka gasflaskor E18, branden i 

hamnterminalen bl.a. 

 

                                                      

7 http://www.amal.se/naringsliv-och-handel/ 
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SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 
1. Cellplastisoleringen på fasaden har varit direkt avgörande för 

brandspridningen upp till vindsbjälklaget. Om byggnaden saknat denna 

tilläggsisolering så hade branden släckts i startbrandrummet/garaget 

 

2. Räddningstjänsten Åmål bedöms ha en god operativ beredskap vid en 

typhändelse med normal risknivå enligt nuvarande handlingsplan. När 

det gäller större insatser som sker med annan räddningstjänst eller 

organisation så visar utredningen att det finns brister i ledningen på 

skadeplatsen. Räddningstjänsten bör omgående genom befintliga 

samverkansavtal alternativt nya samverkansavtal säkerställa rutiner 

för ett fungerande ledningsfunktionen fullt ut. 

 

3. Att räddningstjänsten själva funderat och haft dialog med andra 

organisationer om ledningsstöd men ändå avvaktat är svårt att förstå 

när man har hela händelseförloppet klart för sig. De som har bäst 

erfarenhet och kunskap om detta får nu möjligheten att införa en rutin 

för att detta inte skall ske igen, vid en liknande brand och/eller med 

någon annan räddningstjänst.  

 

4. Byggnaden har en så bra byggnadsteknisk brandklass att skadeutfallet 

reducerats kraftigt om räddningstjänsten låtit vinden brinna av 

kontrollerat alternativt tvärsnitts sektionerat. Skadekostnaden bedöms 

hamna på 16-17 miljoner kronor 

 

5. Den individuella insatsutvärderingen som gjorts visar på brister som är 

allvarliga och berörs mer i bilagan MTO. Det som är positivt är att 

bristerna relativt lätt går att åtgärda samt att utredaren tolkat att det 

finns en hög ambition och god vilja bland all personal att utvecklas vid 

genomförande av en räddningsinsats. Rekommendationer är därför att 

genomföra en insatsutvärdering vid brand i byggnad som en rutin där 

erfarenheter skall spridas till hela organisation just i lärande syfte och 

inte skuld.  

 

6. De teknikval och metoder som användes i insatsen kräver både 

teoretisk/teknisk/praktisk kunskap som man inte kan få på annat sätt 

än att öva och använda utrusningen regelbundet. Skärsläckaren och 

dimspiken har inte använts på ett optimalt sätt och man har heller inte 

haft de förutsättningar som behövs då man inte använt värmekamera. 

Ytterligare en förklaring är att räddningsledaren har återgett att han 

saknade erfarenhet av hur skärsläckaren8 används på ett optimalt sätt. 

                                                      

8 Att betrakta t.ex. ett arbetsmoment i ett MTO-perspektiv är att försöka se hur 
människa, teknik och organisation samspelar när risker uppstår. Det innebär att leta 
riskkällor i arbetstagarens (människans) kunskap om ett arbetsmoment, i 
utrustningen (tekniken) samt i regler, instruktioner och kontroll (organisationen). 
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Fortsättningsvis vid större insatser så bör man låta enheten från 

Bengtsfors räddningstjänst ha större utrymme för påverkan om HUR:et 

när det gäller taktik/skärsläckare. Räddningstjänsten Åmål bör också 

överväga om man inte skall köpa in en egen skärsläckare i egen 

organisation. Dels för att det kräver att man regelbundet använder och 

övar i vardagen samt att det är en utmärkt resurs vid brand i byggnad 

samt även ur framtida arbetsmiljökrav för insatspersonalen.    

 

7. Oavsett beslut om skärsläckare så rekommenderas räddningstjänsten 

Åmål utrusta både befälsbil och släckbil med IR kamera 

(värmekamera) som används som verktyg att lokalisera dolda bränder 

i byggnadskonstruktioner. 

 

8. Alternativt BIS (beslut i stort) eller MMI (mål med insatsen) hade varit 

att övergå från beslutet att släcka till att begränsa branden till södra 

delen. Detta hade bäst genomförts genom att man tvärsnittsventilerat 

taket förslagsvis vid takluckornas placering alternativt längre söderut 

mellan två takstolar.  

 

9. Lyftkranen har orsakat större skador än vad som var nödvändigt då 

även mellanbjälklaget i lättbetongsbalken lyftes bort i norra delen då 

kransbilsföraren saknade koordineringshjälp från taket.  

 

10. På längre sikt så bör man omgående inleda en dialog med intilliggande 

kommuner om ett utökat samarbete även på normativ nivå. Där faller 

Säffle in som en god kandidat på grund av det korta geografiska 

avståndet samt att kommunerna redan i dag utövar god samverkan i 

andra förvaltningar. 

 

11. Många brandmän har uppgett att de fått i sig brandrök och att 

erforderligt andningsskydd saknades. Det här är en allvarlig brist som 

måste beaktas och helt enkelt inte får ske. 
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BILDER 

 

 
Foto visar startrummet/garaget inifrån och ut mot garageporten 

 
Att beakta är den brandspridning som gick snett upp mot takkonstruktionen 
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Här spred sig branden in från fasadbeklädnaden in till vinden 

 
Vy från hörn in i nordlig riktning. Takstolarna har legat på betongsulorna och 

vattenavrinningen har varit in mot norr. Att beakta är de 2” 

ventilationsöppningar som finns regelbundet i betongväggen. Alternativ 

angreppsväg för dimspiken 
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Det har tagit ett tag för branden att sprida sig norr över då betongbalken delvis 

sektionerat utrymmet. 

 
Vy från sydöstra hörnet, visar betongbalk som avskilt längst hela taket. På den 

östra sidan (till höger i bild) var det tilläggs isolerat med cellulosa enligt ägaren 

som också var på plats tidigt i insatsen. Informationen gick aldrig fram till 

räddningsledningen. 
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Vy från norra delen och söderut. Presenningen täcker de hål som uppstod då 

kranbilen fick med sig mellanbjälklaget i lättbetong 

 
Vy också från norra delen i riktning söderut. Vindsbranden har börjat i bortre 

högra hörnet och spridit sig österut (vänster i bild) innan det tagit fart norröver i 

cellulosaisoleringen. 
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Foto visar befintlig väg och tilläggsisoleringen med luftspalt i mellan. I 

tilläggsisoleringen finns cellplast vilket är orimligt för räddningstjänsten att 

känna till 

    
Cellplasten på fasaden är en direkt orsak till den snabba brandspridningen upp 

till takkonstruktionen. Om den inte funnit så hade branden släckts och 

begränsats till garaget. 
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BILAGOR 
1) Sammanställning insatspersonalens utvärdering 

2) MTO 

3) Händelserapport nr 2017000243 

4) SOS ärendekopia 19-7108097-2 

 

 

 

 

Karlstad 2018-05-27 

 



  Utvärdering av insats 

 

 

 

1(6) 

 
Objekt 

      Industrihotell      
Adress  

    Västra Bangatan 10 
Målet med insatsen 

               
Typ av larm                     

      Brand i garage/verkstad   
Larmnummer     

                       

Datum för insats 

2017-12-17 
Station och/eller grupp 

                                   

15 

   

 
Anmärkning/Kommentar 

 
Utalarmering 
 

12 3 0 

• Blev snabbt dragen som extra eftersom jag 
var på stationen 

• Det framgick inte att det var en 
industribyggnad. I övrigt ok. 

• Ok+ 
• Kom in extra 
• Förlarm, sen stort larm 
• Kom in extra 
• Extra inkallad 

• Fel objektsnamn 
 

 

 
 

 
 

 
Order, mål med insats     6 8 1 

• Stoppa spridning 
• Inget tydligt mål 
• Kunde varit bättre kommunikation 
• Då organisationen inte gick ned i 

organisationen så är det svårt att ge något 
positivt svar 

• Kom in extra, vet ej 

• Vet ej 
• Uppfattade att insatsen enleddes spontant. 

Det var uppenbart vad insatsen gällde. 
Garaget var övertänt vid framkomst. 
Uppfattade inga order inledningsvis. 

• Fick tydliga mål att jobba mot. Sätta fläkt 
kolla övervåningen. 

 
Standardrutiner 
 

7 7 0 

• Kom in som extra 
• Standardrutiner verkar fungera. Uppfattade 

ingen ordergivning före insatsen 
• Hörde inga standardrutiner 

• Har inga för stora händelser 
• Var färdiga när vi kom 
• Ok 
• Kom in extra vet ej 
• Fungerade bra 

 
Rollfördelning 
 

4 6 5 

• 3 röda hjälmar, svårt att se vem som var 
insatsledare 

• Dålig märkning 
• Oklart vem man skulle jobba med när man 

var på plats 
• Oklara order 



  Utvärdering av insats 

 

 

 

2(6) 

• Det var många med röda/gula hjälmar på 
plats och svårt att veta vem som styrde. 
Vore önskvärt att vara övertydlig där. 

• Ok 
• Klungor av sysslolös personal gav sannolikt 

ett oprofessionellt och inaktivt intryck för 
berörda på plats. Insatsen gav ett 
avvaktande intryck. 

• Många röda hjälmar på liten plats 

 
Överlämning 
 

2 7 0 

• Ingen åsikt 
• Vet ej. Många befäl på plats, men visst inte 

deras roller. Fick info om en överlämning till 
insatsledare från Säffle 

• Ok 

 
 
 
 
 
 
 
Taktiskt genomförande 3 8 4 

• Vi gjorde vad vi skulle utan problem 
• Verkade fungera dåligt efter den initiala 

insatsen i bilgaraget. Inledande försök att 
avgränsa takbranden fungerade inte. 
Angrepp verkade sprida branden vidare i 
takkonstruktionen. Försök till avgränsning 
fungerade. 

• Då vi inte hade någon tydlig strategi så 
kändes det som att vi agerade för stunden 

• Saknas, vi borde säkra upp och inte jaga 
• Följe taktiken, den fungerade inte. Branden 

gick ifrån oss. 
• Med facit är det lätt att kritisera med gick 

ganska bra. Borde kunnat stoppa branden 
tidigare. 

 
Teknik, fordon 
 

8 3 3 

• Tog lång tid att få upp liften 
• Skyliftens placering (Säffle?) 

• Osäker tillgång till bränsle till motorsprutan 
på 5040. Fick ett (1) bränslestopp. 
Instrumenten på motorsprutan fungerade 
heller inte. Visste inte vilket tryck vi hade. 
Skapade osäkerhet då sprutan försörjde två 
släckenheter 

• Säffles bil strulade 
• Har fungerat bra 

 
Teknik, utrustning 
 

8 3 3 

• Ok 
• Funkade bra 
• Dimspikar och grenkopplingar frös, få 

radioapparater 
• Många fick i sig väldigt mycket rök. De enkla 

filtermaskerna passade dåligt och stoppade 
inte den tjocka brandröken. Det upprättades 
aldrig någon arbetsplats för rökskydden. 
Byten av tuber fick ske i snön. En skiftnyckel 
i 5010 var fastrostad när den skulle 
användas för att byta rökskydd. Märkningen 
på bränsledunkar var otydlig 



  Utvärdering av insats 
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• Har fungerat bra 
• Skärsläckaren fungerade dåligt 

 
Samverkan internt 
 

6 7 1 

• Tycker att det fungerar bra 
• Kan alltid bli bättre, men var okey 
• Svårt med radiokontakter ibland 
• Saknade möjlighet till egen 

radiokommunikation 
• Alla hjälptes åt 
• Ok 

 
Sektorindelning 
 

5 5 2 

• Otydligt. Inga plottermöjligheter 
• Kom en bit in i insatsen 
• Ja, det verkade finnas en sektorindelning 
• Upplevde inga sektorer 
• Ingen åsikt 
• Ett försök till att sektorer fanns! Nådde vi 

ut? 
• En sambandscentral/punkt borde upprättas. 

Ett tält eller liknande  

 

Samverkan externt 
 

5 9  

• Det såg ut att vara okey 
• Ingen åsikt 
• En sambandscentral/punkt borde upprättas. 

Ett tält eller liknande 
• Vet ej 
• Insatsen från rivningskranen blev helt 

avgörande för att kunna bekämpa branden. 
Förberedelse för rivning bör nog inledas 
mycket tidigt vid den här typen av objekt 

• Oftast bra 
• Finns inga rutiner 

 
Underhåll 
 

8 6 1 

• Mat tidigt, kanske skulle haft depå 
• Kom igång snabbt 
• Brister i tillgång till luftpaket, bränsle och 

skyddsmasker. Smörgås och dryck 
levererades snabbt men när det tog slut 
dröjde det lång tid innan det fanns tillgång 
till mat och dryck 

• Stannade bara 2 timmar 
• Tidigt att skaffa mat, och mera dagen efter 

• Varm mat och dryck tog slut tidigt 
• Tacksamt med kaffe/smörgås (tidpunkt 3) 
• Saknade luftpaket 

 

Avlösning 
 

3 8 3 

• Fungerade bra, nästan för mycket folk 
• Vem gör vad? Fungerade trots allt. 
• Några fick arbeta på tok för långa pass. Fler 

fick ingen avlösning under hela insatsen 
• Ok 
• Fanns ingen, många jobbade långa pass 
• Kunde göras bättre 
• Stannade bara 2 timmar 
• För mycket folk på natten 
• Folk fanns för detta ändamål. Förstår dock 



  Utvärdering av insats 
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inte varför det är så många i ledande 
ställning (röda/gula hjälmar) 

 

Säkerhet 
 

6 4 5 

• Sätter detta betyg (sur gubbe) då selen ej 
fanns att tillgå lift (ej i drift jag vet) 

• Selar saknas. Andningsmask saknas 
• Ingen respekt för röken. Många stod för 

nära utan rökskydd/munskydd 
• Ett oljefat med ev. flygbränsle drog vi ut, 

kändes så där! 
• Säk, selen till hävaren, fanns ej 
• Bra! 
• Bra med tydliga avspärrningar under 

rivningsarbetet. Dåligt med skydd mot 
brandrök. Stor risk för skador vid 
halkolyckor. Broddar? Användes fallskydd i 
höjdfordonet? 

• Någon enstaka miss 
• Sele i skylift 

 

Info. från SOS 
 

0 7 1 

• Visste inte att det var så stor byggnad från 
början 

• Bättre info om objektstyp? 
• ? 
• Vet ej 
• ? 

 
 
 
 
 
Info. inom skadeplats 6 3 6 

• Kommunikation, strategi saknades i stor 
utsträckning 

• Utspridda skaror, ingen samlingsplats för 
ledig personal 

• Fick lite info om vad som hade hänt 
• Hade okey koll, vid fråga bra svar 
• Rörigt! 
• Info löpte tiden 
• Visste inte hela tiden vad som hände eller 

hur insatsen planerades 
• Regelbundna möten 

 
 
 
 
Uppfylldes mål med 
insats 

4 8 3 

• Vet ej 
• Till viss del 

• Målet var att stoppa spridningen tidigt. Fick 
göra omtag när branden spred sig 

• Nej då hade branden släckts i ett tidigt 
skede 

• Ja för egen del, stack 24.00 
• Då stora delar av taket brann upp och stora 

vattenskador i fastigheten, då är det svårt 
att säga att målen uppfylldes 

 
    



  Utvärdering av insats 
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Tillbud:  

- En person gick på taket utan sele och rökskydd. Det brann för fullt in under 

- Halkade på isfläck och föll vid slangåterställningen. Broddar kan vara en lösning för att 
undvika fallskador 

- Nej 
 

Övrigt:  

- Har mycket svårt att förstå att vi står i smågrupper och skrattar då det för ägarna är en 
tragedi. Vi måste vara proffsigare än så!! 

- Några av oss fotade tragedin med telefonen (för facebook??). Vad har vi för policy och vad 
faan gör kameran framme under insatsen!! 

    

Hur bra gick insatsen? (1 är … och 10 är utomordentligt bra) 
 1     2      3       4       5       6       7       8       9     10 

          1       1       3       1       7       2            

 

Medel 6,2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Utvärdering av insats 
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Utalarmering: Fungerade P-sök, ordinarie larmväg, gick det rätt typ av larm, var 
informationen tillräcklig, dörröppning, ljus, info på stn mm fungerade?  
 

Order, mål med insatsen: Fick du order/info från befälet, var det klart vad målet 
med insatsen var, Ev. förberedande order i bilen? 
 

Standardrutiner: Gavs order om standardrutiner, fungerade de? 
 

Rollfördelning: Var den enhetlig och tydlig, Hade alla de arbetsuppgifter som 
förväntades utifrån kommenderingen, var rollfördelningen tydlig mellan befälen? 
 

Taktiskt genomförande: Fungerade uppgjord taktik, omfall, var det rätt taktik 
tycker du, följde ni uppgjord taktik? 
 

Teknik, fordon: Var det något som inte fungerade, Har du fått utb/övn i tillräcklig 
omfattning,  
 

Teknik, utrustning: Var det något som inte fungerade, Har du fått utb/övn i 
tillräcklig omfattning, Fattas det någon utrustning, driftsäkerhet?  
 

Samverkan internt: Fungerade samarbetet inom egen organisation, 
radiokommunikation ex vis,  
Sektorindelning: Delades olyckan upp i sektorer, fanns det behov av indelning, var 
det tydliga avgränsningar? 
 

Samverkan externt: Hur fungerade samverkan med övriga aktörer på plats? 
samverkan med annan räddningstjänst? 
 

Underhåll: Service till både personal och bilar vid insatsen? 
 

Avlösning: Blev du avlöst på din funktion i rimlig tid, Fick ni som grupp avlösning 
inom rimlig tid? (om behov finns) 
 

Säkerhet: Följde ni säkerhetsinstruktioner/föreskrifter, varför inte i så fall, kändes 
det som ni jobbade säkert och riskfritt? 
 

Info från SOS: Var info från SOS relevant i förhållande till hur det var, kunde ni fått 
bättre hjälp, hur? 
 

Info inom skadeplats: Fungerade kommunikationen er emellan och befälet, visste 
du vad som hände, samt vilket skede olyckan var i hela tiden? 
 

Uppfylldes målet med insatsen: Blev utgången som ni hade tänkt er. Nådde ni 
dit som målet var satt? 
 
 



Händelse:  
Brand i industrihotell 

Datum:  
17-12-12 

Insatsnummer:  
2017000243 

Plats: Västra Bangatan 4, Åmål Tid: 21:43       

      
Utredare: Morgan Palmquist 
morgan.palmquist@karlstad.se 

Granskare: Magnus Lundqvist 
magnus.lundqvist@karlstad.se Utredningsdatum: 2017-05-17 

 

 

Avvikelse Risk/Problem 
Typ av 
händelse Bedömning Åtgärdsförslag Kommentar 

Fel objektsnamn vid 
utalarmeringen 

Osäkerhet, fel  
typ av fordon och 
utrustning tas med M S1, E1 

Avvikelse 
rapportering  
till  
SOS alarm  

Mental  
belastning  
för insats 
personalen 

Otydliga order, mål 
med insatsen 

Insatspersonalen 
saknar gemensam 
målbild och jobbar 
mot olika mål. 
Ineffektivitet M S3, E3 

Samla all 
insatspersonal  
vid 
genomgångar 
och/eller följ 
upp besluten ut 
till 
brandmännen 

Målet med 
insatsen är att 
släcka branden 
alternativ målet 
med insatsen är att 
släcka branden och 
verksamheten 
skall kunna fortgå 

För många utmärkta 
räddningsledare/ 
befäl  

Otydlighet i vem 
som ansvarar, leder 
och beslutar om 
åtgärder O V3, S3 

Ha med 
alternativ 
utmärkning i 
utrycknings-
fordon 

Viktigt att som 
befäl föregå med 
gott exempel  

Dimspikar och 
grenkopplingar frös 

Utebliven 
släckeffekt T E2 Utbildning/info 

Svårt att lyckas 
med 

Instrumentet på 
motorsprutan ur 
funktion 

Osäkerhet om 
vilket vattentryck 
man levererar O S2, E2 

Dokumenterad 
underhållsplan  

Rapportsystem 
underhållsansvarig 
och uppföljning 

Ledningsstöd 
begärdes till platsen 
för sent  

Resurssvag ledning 
Oklar lägesbild som 
leder till  
fel eller uteblivet 
beslut  O V3, E3, S2 

Lägg in 
resursen i 
larmplan vid ex 
3 stationslarm. 
Systematisera 
Klargör vad 
ledningsstöd  
kan bistå med  

Ledningsplats 
saknades enligt 
insatsutvärderingen 

Både 
insatspersonalen 
och 
samverkansparter 
bör veta var 
räddningsledningen 
befinner sig  O V2 

Befälsövning, 
insatskort   

För lång 
framkörningstid för 
ledningsstöd NÄRF 

Avsaknad av 
beslutsstöd med 
fördyrade 
skadekostnader 
som följd O E2 

Tydliggör 
förväntad 
inställelsetid 

Karlstad 76 km 
Arvika 84 km 
NÄRF  98 km 
(Trollhättan) 

Insatspersonal 
saknade 
andningsapparater 

Hälsa, liv, 
arbetsmiljö O S3 

Depå, 
hushållning vid 
större insats 

Avtal annan 
räddningstjänst 

mailto:morgan.palmquist@karlstad.se
mailto:magnus.lundqvist@karlstad.se


Insatspersonal fick i 
sig mycket brandrök Hälsa O S3 

Säkerhetsman 
vid större insats 

Får inte 
förekomma 

Säffles höjdfordon 
placerades fel initialt 
och fick flyttas om 

Fördröjning av 
insats  G E1 

Övning, dialog 
med utsättare 
av fordon  

Insatspersonal filmar 
eller tar bilder med 
egna mobiler under 
insatsen. Syfte oklart 

Förtroendekris för 
tredje man. 
Ej moraliskt eller 
etiskt korrekt 
Yrkesheder, 
professionalism M V3 

Diskutera etik 
och moral där 
konkluderande 
normer 
klargörs.  

Helt oacceptabelt, 
får inte ske 

Avsaknaden eller 
svårigheter med 
radiokommunik-
ationen 

Viktig information  
når inte ut till 
insatspersonalen T V1 

Övning, 
gemensam 
skadeplats-
kanal  

Avlösning av 
personal uteblev 
delvis 

Personskador, 
överbelastning O S2 

Tydligare 
kommunikation 
brandmän- 
befäl  

Sele till hävare 
saknas Personskada T S2 Köp in sele 

Arbete utanför 
korg kan kräva 
sele 

Halka vid 
återställningen Fallskador T S2 

Kommunikation 
tydliggör 
riskerna Broddar i fordon 

Bränslestopp 
motorspruta Vattenbrist G S1 Depå  

För många brandmän 
som stod sysslolösa 
under del av tid 

Otydlighet. Känner 
sig inte delaktiga i 
händelsen M V2 

Informera, 
tydliggör varför 
Använd 
personalen t.ex. 
som 
säkerhetsman  

Kan ha haft 
funktionen 
skyddsgrupp   

Personal på tak, nära 
kant utan fallskydd Fallolycka M, O S2, V2 

Dialog, 
riskbedömning 

Beslut att ingen av 
insatspersonalen 
får vara närmare 
kanten än 3 m utan 
fallskydd 

Räddningsledningen 
samt övriga utom 
Bengtsfors saknade 
kunskaper om skär-
släckarens kapacitet 
och 
användningsområde 

Fel 
beslut/prioritering. 
Ökat brandförlopp T, O S2, E2 

Samövning med 
Bengtsfors 
Köp in en egen 
skärsläckare 

Bör användas 
systematisk även 
vid 
vardagshändelser. 
Arbetsmiljövänlig 

Skärsläckarslangen 
löser ut 
motkörningscensorer 
på hävaren med 
nödstopp som följd Avbrott, störning T E1   
Kranbilen tar med sig 
mellanbjälklaget i 
lättbetong norra 
delen 

Onödiga 
egendomsskador M E2 

Radio-
kommunikation, 
styrning från 
höjdfordon  

 

 

 



Avvikelse Bedömning Område 

T Teknisk  
(teknik, miljö, säkerhetsutrustning) 0 Ofarlig, oproblematisk 

 

S Säkerhet för 
personer 

M Mänsklig (motorik, procedur,  
planering, kommunikation, kompetens) 

1 Acceptabelt, ej 
åtgärdad E Egendom 

O Organisatorisk (planer, instruktioner, regler,  
logistik, riskhantering, systemförvaltning) 2 Bör åtgärdas N Natur-miljö 

G Gränssnitt/samspel (människa-maskin,  
människa-organisation, organisation-maskin) 3 Måste åtgärdas V Verksamhet 

 




