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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har tidigare erfarenheter av bränder där byggnadsbränder
spridit sig i så kallad ekoisolering. Ur ett lärande perspektiv är det viktigt att sprida kunskap
om bränder i detta material.
1.2 Syfte
Syftet med olycksundersökningen är att belysa den problematik som bränder i ekoisolering
utgör samt att undersöka brandorsaken.
1.3 Avgränsningar
Restvärdesarbetet redovisas endast översiktligt.
1.4 Frågeställningar
Vad var brandorsaken?
Vilka erfarenheter kan dras från branden i ekoisoleringen?
Vilka erfarenheter kan ur ett operativt perspektiv dras från händelsen?
1.5 Redovisningsplan
Rapporten redovisas operativa- och förebyggande cheferna vid Räddningstjänsten Mitt
Bohuslän samt publiceras på Räddningstjänstens interna hemsida och tillsänds Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

2 Metod
2.1 Datainsamlingen
Datainsamling har skett genom brandplatsundersökning, intervjuer med brandpersonal och
fastighetsägare samt information från Räddningstjänstens händelserapport.
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3 Resultat av undersökningen
3.1 Beskrivning av olycksplatsen
Byggnaden är en trävilla i två plan med krypvind. Primärbrandområdet var ett utrymme för
elcentral och ventilationsaggregat av FTX-modell. Innertaket i brandrummet var inte
färdigbyggt och saknade därmed beklädnad. Isoleringen mellan våningsplan och på vind
bestod av så kallad ekoisolering.
3.2 Olycksförloppet
Branden spred sig vidare, från primärbrandutrymmet där dörren varit stängd men bränts
sönder i överkant under brandförloppet, genom bjälklag och schakt för ventilation och vidare
till andra våningen och vindsutrymmet. Vid räddningstjänstens framkomst var branden
ventilationskontrollerad. Branden spred sig till ekofibern och glödhärdar upptäcktes i ett
efterbevakningsskede över tolv timmar efter räddningstjänsten lämnat brandplatsen.
3.2.1 Olycksorsak
Brandmönster i primärbrandutrymmet tyder på ett primärbrandområde på den västra väggen i
rummet. I primärbrandområdet hade det funnits en elcentral och ett skåp för bredband och
antennförstärkare. Branden har troligen startat i eller i anslutning till elcentralen.
Brandorsaken har inte gått att säkerställa.
3.2.2 Brandplatsundersökning
Den 14 januari och med ett kompletterande besök den 17 januari genomfördes
brandplatsundersökning i den branddrabbade byggnaden.

Bild 1 Endast mindre spår av sot vid ventilationsöppning i fasad och i
vissa områden kring takfot vittnar om den invändiga branden.

Bild 2 visar primärbrandutrymmet cirka tre meter
innanför entrédörr.
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Bild 4 Primärbrandområde.

Bild 6 Dörr till primärbrandutrymme. Bilden visar låga sekundära
brandskador och att temperaturen varit så hög att dörrhandtaget av
metall, troligen mässing, har smält.

Bild 5 Primärbrandområde från motsatt sida
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3.3 Räddningsinsatsen
3.3.1 Utlarmning och framkörning
Personer som promenerade i området hörde brandvarnare från huset och såg att det rök från
taket. De ringde 112 som larmade räddningstjänsten.
Klockan 13:15 larmades en släckenhet från Skaftö. Insatsledare kopplades till insatsen och
räddningschef i beredskap informerades.
Styrkeledaren från Skaftö passerade brandplatsen på väg till brandstationen och stannade till
för att snabbt skapa sig en lägesbild. Rök sågs komma från ventilationsöppning i fasad på
andra våningsplanet. Ljus rök syntes på entréplan och fönster var kalla. När räddningsstyrkan
kom till platsen klockan 13:28 var läget till synes oförändrat.
Insatsen resursförstärktes genom släckenhet, tankenhet och höjdfordon från Uddevalla samt
släckenhet och höjdfordon från Lysekil. Höjdfordon från Uddevalla vändes innan framkomst.
3.3.2 Framkomst och etablering
Insatsledarens bedömning under framkörning och taktik under insatsen var att branden var i
ett ventilationskontrollerat läge och skulle hanteras genom rökdykarinsats där så lite syre som
möjligt skulle tillföras. Målet med insatsen var att släcka branden innan den övergick till en
bränslekontrollerad fas.
3.3.3 Insatsen i byggnaden
Första släckenhet på plats gjorde bedömningen att branden var lokaliserad till andra våningen
och valde angreppsväg via stege och balkong. När insatsledaren kom till platsen var forcering
av balkongdörren påbörjad genom att rutan i dörren slogs sönder. Insatsledaren såg då att
trycket på brandgaserna som kom ut från nock och sims på huset ökade på grund av att syre
tillfördes branden. Order gavs om att sätta igen den krossade rutan med en byggskiva som
fanns på platsen. Vid denna tidpunkt anlände styrkan från Uddevalla som fick till uppgift att
via ytterdörr rökdyka för att lokalisera och släcka branden.
Rökdykare släckte branden i startutrymmet med vatten. Vattenångan från släckningen följde
genom termisk stigkraft med uppåt och påverkade även brandutvecklingen på våningarna
ovanför på ett skadebegränsande sätt. Dock avtog den effekten när temperaturen i
startutrymmet sjönk. De brandhärdar som återstod i konstruktionen och i isolering
bekämpades genom punktinsatser med skärsläckare, friläggning och lämpning.
Räddningstjänsten genomförde restvärdesräddning genom att bära ut inventarier och använda
vattendammsugare.
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Bild 7 Kraftiga brandskador på vinden.

När kriterierna för räddningstjänst upphört övertog försäkringsbolaget bevakningen genom ett
externt företag. Företaget fick låna räddningstjänstens värmekamera för att kunna lokalisera
eventuella glödhärdar. På morgonen efter upptäcktes flera nya brandhärdar.
Räddningstjänsten kallades till platsen med två släckenheter för att släcka glödbränderna.
Efter denna släckning togs beslut om att rekvirera en sugbil som tömde de brandpåverkade
områdena på ekofiber.
3.4 Konsekvenser av olyckan
Byggnaden fick stora brand- och rökskador men kommer att renoveras.
3.5 Ekoisolering
Så kallad ekoisolering är en produkt gjord av ocirkulerade dagstidningar där det i
tillverkningsprocessen tillsätts miljöanpassade brandskyddsmedel. Ekofibern är godkänd
enligt en Europeisk Teknisk Bedömning (ETA-13/0145). Produkten är brandprovad och
uppfyller brandklass E enligt EN ISO 11925-2 samt klass B2 enligt DIN 4102. Detta innebär
förenklat att produkten är testat för att en liten flamma under kort tid inte skall orsaka
väsentlig brandspridning i materialet.
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4 Analys
4.1 Diskussion
Händelsen visar på vikten av kunskap om olika materials egenskaper i brand.
Bränder i så kallad ekoisolering är som insatsledaren utrycker sig i händelserapporten ”luriga”
på så sätt att röken från en sådan brand är vit och till synes harmlös. Men även sättet en sådan
brand kan sprida sig på. Troligen på grund av tillgången på syre och hur hårt isoleringen är
packad så kan varma brandgaser sprida sig i materialet och där rätt förhållande mellan värme,
bränsle och syre uppstår kan nya glödbränder starta.

Bild 8 Rök från isolermaterialet

Bild 9 visar glödbrand i isoleringen

Inga förhöjda temperaturer kunde uppmätas i brandområdet vid avslut av räddningstjänst.
Insatsledarens tidigare erfarenheter från liknande bränder gjorde dock att beslut togs om
kontinuerlig efterbevakning under hela natten efter branden. Beslutet var mycket viktigt då
man på morgonen kunde uppmäta flera så kallade ” hotspots ” med temperaturer på flera
hundra grader. Resultatet om dessa glödbränder inte upptäckts och släckts hade med stor
sannolikhet blivit en totalskada på byggnaden.
För att minimera risken för fler glödbränder togs i samverkan med försäkringsbolaget beslut
om att rekvirera en sugbil som avlägsnade isolering från vissa fackverk i konstruktionen.
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Bild 10 Fackverk där isolering avlägsnats

Värmekamera för yttre scanning användes inte initialt. Det hade dock ingen avgörande
betydelse för resultatet. Denna typ av visuellt beslutsstöd finns placerade i insatsledarfordon
och vissa släckenheter inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, dock inte alla. Det har visat sig
vid flera bränder i byggnad att en värmekamera för yttre scanning i kombination med
skärsläckare varit framgångsfaktorer för lyckade räddningsinsatser.
4.1.1 Svar på frågeställningar
Brandorsaken har inte gått att säkerställa men sannolikt har branden orsakats av ett elektriskt
fel i elcentralen.
Erfarenheter från branden i isoleringen är att materialet avger en ljus, nästan vit rök vid brand
och att glödbränder kan sprida sig på oväntat sätt och efter lång tid med brandhärdar långt
ifrån varandra.
Från ett operativt perspektiv visar händelsen på vikten av att hålla en ventilationskontrollerad
brand ”instängd”. Skärsläckare visades vara ett effektivt verktyg för att från utsidan bekämpa
branden på vinden och att hantera brandhärdar i svåråtkomliga utrymmen.
Ur effektivitetssynpunkt, men även ur arbetsmiljöhänseende var det viktigt att höjdfordon
användes i insatsen istället för skarv- och utskjutsstege.
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5 Rekommendationer
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän rekommenderas:
• att inom förbundet sprida kunskap om bränder i ekofiber.
• att i övningsverksamheten betona vikten av att höjdfordon används vid villabränder.
• att långsiktigt planera för att samtliga släckenheter i förbundet skall utrustas med
värmekamera för yttre scanning.
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