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1 Bakgrund och syfte 
 
Enligt 3 kap 10 § i lag 2003:778 om skydd mot olyckor ska genomförda räddningsinsatser 
utredas.   
”När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”.  
En olycksundersökning  sker främst för att klarlägga orsakerna till olyckan och sprida 
erfarenheter och lärdomar lokalt och nationellt.   
 

2 Uppdrag och avgränsningar 
 
Uppdragsgivare är operativ chef Jonas Holmgren. Uppdraget i olycksutredningen är att ge 
förslag på brandsläckningsteknik eller metod för brandsläckning som inte tillämpas inom RTÖG 
idag och som bedöms skulle ha inneburit en effektivare räddningsinsats.  
I olycksundersökningen ska orsaker till olyckan, olycksförlopp och faktorer som bedömts 
påverka förloppet beskrivas. Insatsens genomförande ska bara beskrivas utifrån ett 
övergripande perspektiv.  
 

3 Metod 
 
Metoden för inhämtning av faktaunderlag och sammanställning av resultatet i rapporten har 
skett genom att: 

- Ta del av Händelserapport  
- Ta del av SOS logg 
- Intervjuer med delar av den personal som genomförde räddningsinsatsen (yttre befäl, 

inre befäl, styrkeledare och brandmän) 
- Ta del av AAR (After action review)  
- Ta kontakt med Länsförsäkringar Östgöta 
- Genomföra ett platsbesök 

 

4 Resultat 
 
4.1 Beskrivning av byggnaden 
Byggnaden var belägen på fastigheten  
Linköpings kommun. Enligt fastighetsregistret byggdes huset år 1884. Huset var ett 1,5 plans 
enfamiljshus på cirka 200 kvm. Husets bärande delar och bjälklag bestod av trä liksom 
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fasadbeklädnaden. Takbeklädnaden bestod av tegel och eventuellt ett äldre spåntak under 
tegeltaket.  I anslutning till husets östra gavel fanns en carport, förråd och uteplats med 
skärmtak.  
 
Husets norra fasad sedd från Gamla E4:an 

 

 
4.2 Geografiska förutsättningar 

 ligger cirka 16 km öster om stn Kallerstad. Det tar cirka 14 minuter för stn Kallerstad att 
komma på plats enligt Händelserapporten. Under dessa 14 minuter hinner branden i carporten/ 
förrådet utvecklas och spridas till huset vilket påverkar möjligheterna att kunna angripa och 
bekämpa branden på ett framgångsrikt sätt av räddningspersonalen.  
Under tiden stn Kallerstad är på väg till platsen påbörjar de boende själva ett släckförsök med 
handbrandsläckare och trädgårdsslang men avbryter efter några minuter då de inte vågar stå 
kvar på grund av den kraftiga branden.  

4.3 Olycksorsaker 
Olycksorsaken till branden är inte fastställd då polisen inte gjort någon 
brandplatsundersökning. En hypotes är att branden kan ha ett samband med att familjen grillat 
tidigare under kvällen på baksidan av huset.  

4.4 Olycksförlopp 
- Klockan 23.44: Samtal kommer in till SOS om ”Brand i en mindre, fristående byggnad” 
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- Klockan 23.46: Räddningsenheten och vattenenheten från stn Kallerstad  och 
ledningsenheten från stn Lambohov larmas 

 
- Klockan 23.48: Räddningsenheten från stn Centrum larmas. 

 
- Klockan 23.57: Ännu ett samtal kommer in till SOS från de boende i huset om att 

branden sprider sig från carporten/förrådet och att lågorna nu slickar huset. De 
boende vågar därför inte stå kvar och spola med trädgårdsslangen längre utan tvingas  
avbryta släckförsöket. 

 
- Klockan 23.59: Ambulansen är första enhet på plats. På framkomstrapporten meddelar 

de att branden spridit sig från carporten/förrådet och att det brinner i huset också 
 

- Klockan 0000: Räddningsenheten och vattenenheten från stn Kallerstad är på plats. 
Under framkörningen beslutar styrkeledaren att metoden ”Uppstart brand” ska 
användas för att inleda insatsen. Styrkeledaren gör ett OBBO varv runt huset och 
konstaterar att det förutom branden i förrådet/carporten nu också brinner i husets 
konstruktion på vinden och i fasaden. Yttre släckning påbörjas därför direkt med 
förhöjt lågtryck med två slangar på framsidan av huset samt en slang med lågtryck på 
baksidan av huset.  

 
- Klockan 00.02: Höjdenheten från stn Lambohov larmas 

 
- Klockan 00.05: Ledningsenheten med det yttre befälet på plats  

 
- klockan 00.07: Räddningsenheten från stn Centrum på plats. Det görs då en 

sektorindelning av huset där stn Kallerstad blir sektor ”yttre” och stn Centrum sektor 
”inre”. Stn Centrum påbörjar invändig släckning av branden på vinden med 
pulversläckare och därefter med skärsläckare. Stn Kallerstad fortsätter med yttre 
släckning på fram- och baksidan av huset 

 
- Klockan 00.12: Ytterligare en vattenenhet från stn Centrum larmas 

 
- Klocka 00.13: Det yttre befälet löser av styrkeledaren från stn Kallerstad som 

räddningsledare.  
 

- Klockan 00.26: Höjdenheten från stn Lambohov kommer på plats. Med hjälp av 
höjdenheten påbörjas släckning av branden på vinden med skärsläckare och dimspik  
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- Klockan 00.39: Räddningsenheten från stn Skärblacka larmas 

 
- Klockan 00.40: Rökskyddsenheten från stn Vikingstad larmas  

 
- Klockan 00.52: Efter beslut av räddningsledaren påbörjas utbärning av inventarier från 

huset av räddningspersonalen 
 

- Klockan 02.53: Efter att räddningspersonalen har försökt släcka branden med hjälp av 
flera olika utrustningar och metoder beslutar räddningsledaren att låta huset brinna ner 
under kontrollerade former vilket också meddelas till försäkringsbolaget som är på 
plats 

 
- Klockan 14.00: Räddningsledaren avslutar räddningsinsatsen  

 

4.5 Räddat värde 
Då räddningsledaren bedömer att det förmodligen inte kommer gå att rädda huset 
prioriterades istället att rädda familjens inventarier. Familjen hjälpte till att prioritera vilka 
inventarier som i första hand skulle räddas. Senare under natten ordnade försäkringsbolagets 
representant en flyttbil där inventarierna kunde förvaras tillfälligt. 

5 Erfarenheter och förslag på brandsläckningsteknik eller metod 
för brandsläckning som inte tillämpas inom RTÖG idag 
 
Det är svårt att ge förslag på nya brandsläckningstekniker eller metoder för brandsläckning 
efter denna räddningsinsats. Men här kommer några förslag och funderingar som kanske inte 
är nya men som kommit fram under olycksundersökningen. En del av förslagen finns också 
med i de AAR:er som gjorts efter räddningsinsatsen:  
 

- Motorspruta 
Vid brand utanför tättbebyggt område så bör motorspruta tas med av tankbil för att 
säkra vattenförsörjningen 

 
- Skärsläckare 

Skärsläckaren skulle i vissa situationer behöva kunna förses med förlängare. Vid den 
här räddningsinsatsen nådde inte rökdykarna upp till innertaket utan stege när de 
skulle bekämpa branden ovanför på vinden med skärsläckaren 
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- Skarvstege 

Skarvstegarna skulle i vissa situationer behöva kunna förses med en plattform för att  
kunna använda bärbar stegutrustning på ett säkert sätt vid arbete med skärsläckaren 
 

- Inventarier 
Vid omhändertagande av inventarier borde vi kunna använda exempelvis logistikernas 
fordon eller någon form av tält som tillfälligt väderskydd 
 

- Uthyrningsföretag 
När RTÖG:s  utrustning inte räcker till för att exempelvis släcka en brand skulle man i 
större utsträckning än nu kunna nyttja uthyrningsföretag som med sin utrustning skulle 
kunna hjälpa till med att exempelvis lämpa och lyfta bort ett tak. Många sådana företag 
har dygnet runt jour 
 

- Fjärrstyrd vattenkanon  
Med en fjärrstyrd vattenkanon på en vattenenhet skulle räddningspersonalen kunna 
göra en snabb och omedelbar slagkraftig insats med mycket vatten vid den här typen 
av räddningsinsatser. Givetvis med beaktande av både miljö- och vattenskador. 
  

- CAFS 
För att kunna hålla sig inom ramen för RTÖG:s riktlinje för skum kändes aldrig CAFS 
som ett alternativ vid denna räddningsinsats 
 

- Förhöjt lågtryck 
En erfarenhet från den här räddningsinsatsen är att det förhöjda lågtrycket har klen 
effekt på en så pass stor brand som denna. Ska rutinen vara att använda 
lågtryckssystemet istället vid utvändig släckning? Låt någon sakkunnig inom området 
utreda detta och komma med förslag. 
 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
 
 
Leif Stenberg 
Brandingenjör 




