RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Smedjebackens kommun

Insatssammanställning
Datum:2019-01-02

Diarienr: 2019002

Utredare: Lars Andersson
Eget larmnummer: 2019000002

SOS larmnummer: 5.4302017

Orsaken till undersökningen:
Enligt 3 kap 10§ lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor, skall kommunen när en
räddningsinsats är avslutad se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaken
till olyckan, olycksförloppet och hur räddningsinsatsen genomfördes.

Syfte:
Syfte med denna utredning är att utvärdera genomförd insats och föra tillbaka erfarenheter till alla i
organisationen, samt i möjligaste mån utreda orsaken till olyckan.

Metod:
Undersökningen bygger på intervjuer med den operativa personalen och boende i fastigheten,
uppgifter från polisens utredare, räddningstjänstens insatsrapporter samt foton från olyckan.

Händelsedata
Datum för händelsen: 2019-01-02
Adress: Bärkevägen 27 Söderbärke
Typ av olycka: Brand i byggnad, flerbostadshus
Typ av skada(or): Totalskada på fastigheten
Orsak till utredningen: Brand i byggnad av större art

Fakta
Datum

Tid

Larm till SOS:

2019 01 02

05:01:30

Larmbehandlingstid: 00:00:40

Larm till Rtj:

2019 01 02

05:02:10

Anspänningstid: 00:05:00

Första bil ut:

2019 01 02

05:07:10

Körtid: 00:09:50

Ankomst skadeplats:

2019 01 02

05:17:00

Angreppstid: 00:02:30

Insatsen påbörjades:

2019 01 02

05:19:00

Insatstid: 00:14:50

Rtj avslutades:

2019 01 02

18:00:00

Tot. tid för insatsen: 12:41:00

Sammanfattning av olyckan
Räddningstjänsten fick larm om brand i byggnad klockan 05:02:10 på Bärkevägen 27 i Söderbärke.
När Räddningstjänsten anlände skadeplats 05:17:00 var branden redan långt gången och eld slog ut
genom ett fönster på våning ett och lågorna hade letat sig upp på vinden.
Samtliga boende hade då utrymt sina lägenheter. Rökdykare skickades in och sökte igenom
lägenheter, men blev snart tillbaka kallade då risker var för stora för fortsatt invändig släckning.
Inriktningen blev istället att förhindra spridning av elden i den starka vinden till intill liggande
byggnader. Trots förstärkning av flera enheter gick inte byggnaden att rädda. Då det blåste kraftigt
vid tillfället var gnistregnet enormt så man fick koncentrera sig på att vattenbegjuta närliggande
byggnader. VMA ( viktigt meddelande till allmänheten ) utfärdades att de som bodde i närheten och
i vindriktningen skulle hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
Trots gnistregn och att byggnaderna intill låg så nära brandobjektet, lyckades man koncentrera
branden till startobjektet.

Plats och objektsbeskrivning
Byggnaden är belägen intill genomfartleden genom Söderbärke. Den innehöll en pizzeria samt en
damfrisering på markplan. På våning 1 fanns tre lägenheter och våning 2 på vindsvåningen innehöll
två lägenheter. Byggnaden hade träfasad och timmerstomme, taket var klätt med tegelpannor.
Intill byggnaden på höger sida ligger en stor träfastighet som kallas Kapellet, avstånd ca. 11 meter.
Bakom ligger en industrifastighet, ca. 15 meter ifrån och till vänster ligger en villa, ca. 18 meter
ifrån. Över gatan ligger en ICA affär samt en byggnad som innehåller lägenheter och en
vårdcentral.

Händelseförlopp
När Räddningstjänsten från Smedjebacken anlände skadeplatsen så var det en fullt utvecklad brand
i en lägenhet på första våningen. Eldslågor slog då redan ut genom ett av fönstren samt man såg att
branden hade spridit sig till vinden. Befäl fick tidigt besked om att samtliga boende var ute ur
byggnaden. Första styrkan som anlände ( bil 4890 ),innehöll befäl och två brandmän. Man skickade
in en brandman via trapphuset med två handbrandsläckare för att dämpa ned branden tills släckbil
med rökdykare anlände. Den andra brandmannen fick i uppgift att vattenbegjuta takfoten för att
förhindra spridning.
När släckbil ( 4710 ) med rökdykare anlände så gick de in för en inre släckning. Man sökte av
lägenheten där branden startade och såg då att rummen var helt utbrunna och branden hade gått
igenom taket och fortsatt upp på vinden. De såg då takstolarna som brann.
Man gick vidare till vindsvåningarna där man noterade att lågor kom upp via golvet.
Då man ansåg att det inte var säkert att vara kvar i byggnaden så kallades rökdykarna ut. Man
noterade då att branden hade spridit sig till andra delen av huset.
På väg ut mot skadeplats så larmades även en räddningsstyrka från Ludvika ut. ( Räddningstjänsten
Dala Mitt ). På plats så var även dom behjälplig med rökdykare.
När branden intensifierades så beslöt räddningsledare att rökdykning skulle avbrytas och man skulle
koncentrera sig på att inte branden skulle sprida sig till närliggande byggnader.
Då det under släckningsarbetet blåste mycket kraftiga vindar så var risken mycket stor för en
spridning. Vädret gjorde det också osäkert att använda höjdfordon vid släckningen.
Man placerade ut personal vid de olika utsatta byggnaderna för vattenbegjutning och bevakning.
VMA utfärdades att de som bodde i närheten och i vindriktningen skulle hålla sig inomhus och
stänga dörrar, fönster och ventilation.
Trots gnistregn och att byggnaderna intill låg så nära brandobjektet, lyckades man koncentrera
branden till startobjektet.
Resurser från Räddningstjänsten i Smedjebacken, Ludvika ( Dala Mitt ) samt tankenheter från
Räddningstjänsten Dala Mitt och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund deltog.
RVR- ledare rekvirerades för att hjälpa de drabbade.
Klockan 15.00 samma dag hölls ett informationsmöte om branden på församlingshemmet i
Söderbärke. Representanter från räddningstjänsten, svenska kyrkan, fastighetsbolag ( Bärkehus )
Smedjebackens kommun, Röda korset samt fastighetsägaren till objektet deltog.

Direkt orsak till olyckan
Enligt uppgift så startade branden i sovrum på våning ett. Efter samtal med lägenhetsinnehavare så
fanns det någon typ av värmefläkt i sovrummet på grund av att lägenheten var kall. Man angav även
att eluttag var deffekta och ”hängde i väggen”. Om detta var anledningen eller att någon hade lagt
något över värmefläkten kan ej bevisas då byggnaden brann ned till grunden.

Resultat av polisens utredning
Ärendet är nedlagt. Fortsatt utredning förväntas ej kunna leda till vad som orsakat branden.

Metoder
Inledningsvis angrepp med rökdykare som efter ett tag fick retirera på grund av rasrisk. Då det
blåste kraftigt vid tillfället fick man koncentrera sig på att skydda intilliggande byggnader. Man
beslöt att låta byggnaden brinna ned.

Samarbete
Förstärkningslarm till:
Räddningstjänsten Ludvika ( Dala-Mitt ), släckbil samt höjdfordon
Dala-Mitt, tankfordon
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, tankfordon

Samband
Sambandsvägar ej tydliga i inledningsskede. Smedjebackens räddningstjänst ligger på egen
insatskanal initialt. Om man gått över till insatskanal knuten till Raps hade kommunikationen blivit
enklare och bättre på skadeplats. Sambandsvägarna kommer att bli tydligare när SMB ansluter till
operativa ledningsfunktionen inom Dala Mitt.

Utrustning
När höjdfordon anlände skadeplats gick det ej att ta sig fram till önskad plats beroende på att vägen
var blockerad av räddningsfordon och slang.
Det var problem med att få ut VMA enligt räddningsledare. Kontakt togs med SOS Alarm som
kopplade ärendet vidare till någon som skulle aktivera VMA. Personen hade dataproblem vilket
resulterade i att räddningsledaren fick lägga mycket tid med att ha kontakt med personen vid flera
tillfällen under insatsen. Till slut lyckades man få ut ett VMA.

Kompetens
Inga anmärkningar

Ledning
Inledningsvis så ansvarar RL ( räddningsledare ) från Smedjebacken för insatsen. När
räddningstjänsten från Ludvika anländer tar dess ansvarig befäl över räddningsledarrollen. RL från
Smedjebacken blir skadeplatschef. RCB (räddningschef i beredskap ) anländer skadeplats men tar ej
över insatsen.

Beslut
Inledningsvis invändig rökdykarinsats för att säkerställa att inga personer fanns kvar i byggnaden.
Beslut togs senare att avbryta inre släckning då det fanns risk för takkollaps.
Nytt beslut: låta fastigheten brinna ned under kontrollerade former så gott det går under rådande
stormvindar. Skydda närliggande byggnader från brand och gnistregn.

Utvärdering av räddningstjänstens insats
Problem med sambandet har lyfts under rubriken ”samband”. Inledningsvis var det problem med
vattenförsörjningen då ortens brandpostnät inte klarade av det stora vattenbehovet. Man fick placera
motorspruta vid sjö ca. 700 meter från brandplatsen.
Trots att byggnaden brann ned till grunden får man anse att insatsen var lyckad. Under rådande
omständigheter med stormvindar så undvek man spridning till intilliggande byggnader.

Bilder
Bild på byggnaden före branden. Branden startade i sovrum våning ett ( inringat fönster )

Vy från parkering vid ICA

Vy från Capellet

Vy från baksida av byggnaden

Vy från framsida, Capellet till höger

Vy bakifrån byggnaden

Dagen efter branden

