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Sammanfattning 
Klockan 09:13 onsdagen den 18 april fick Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) larm om 

villabrand i  i Uddevalla kommun. Initialt sattes rökdykare in 

för att bekämpa branden. När riskerna bedömdes för stora avslutades invändig släckning och 

inriktningen blev att från utsidan försöka släcka den brinnande byggnaden. I samband med 

släckningsarbetet skadades en brandman allvarligt i en fallolycka från stege. Enligt utredaren 

var risken mycket svår att förutse. 

RMB rekommenderas bland annat att arbeta fram en utbildningsplan gällande risker vid 

byggnadsbränder, implementera strategier för användning av höjdfordon vid villabränder och 

att arbeta med tekniska hjälpmedel, exempelvis drönare som beslutstöd för riskbedömningar.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På morgonen den 18 april startade en brand i en villa vid . 

Larm inkom till RMB klockan 09:13. När första enhet kom till platsen var branden kraftig och 

lågor slog ut genom taket på byggnaden. I samband med släckningsarbetet skedde en allvarlig 

arbetsplatsolycka när ett gavelsprång lossade. En brandman som stod på en stege träffades 

och slogs till marken.     

1.2 Syfte 

Med vedertagen metodik sammanställa erfarenheter från insatsen. Dessutom 

sammanfattningsvis beskriva hela insatsskedet och avrapportera analysresultat samt 

rekommendationer för att säkerställa att olyckan under insatsen inte upprepas. 

1.3 Avgränsningar 

Orsaken till branden ingår inte i utredningen. Arbetet med omhändertagandet av drabbad 

personal avseende krishanteringen efter olyckan beskrivs inte i denna rapport. I tid begränsas 

utredningen från larm till SOS fram till tidpunkten då den olycksdrabbade brandmannen 

omhändertogs av sjukvårdspersonal på plats.  

1.4 Frågeställningar 

Utredningen som är beställd av RMB:s räddningschef fokuserar på följande frågeställningar: 

 Räddningsinsatsens genomförande i stort 

 Hantering av risker (riskbedömningar) och prioriteringar 

 Beslutfattande i insatsen 

 Samarbetet på brandplatsen mellan ledningsresurser 

1.5 Redovisningsplan 

Utredningen redovisas RMB:s räddningschef, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 

samt delges Arbetsmiljöverket som svar på tillsynsmeddelande 2018/021522.  

Skyddsombud för Fackförbunden Vision, Kommunal och Brandmännens riksförbund hålls 

kontinuerligt informerade under utredningstiden. 
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingen 

Faktainsamlingen har gjorts genom intervjuer med insatsledare, styrkeledare och brandmän 

som var involverade i händelsen. Information har även inhämtats från ägare av byggnaden, 

olycksplatsbesök, fotografier från olycksplatsen, räddningstjänstens händelserapport samt 

SOS händelselogg. Olycksutredare från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har 

bistått utredningen. 

2.2 Undersökningsmetod 

Metoden händelseanalys med MTO-perspektiv (sambandet mellan Människa, Teknik och 

Organisation) har använts i utredningen. I metoden ingår att rekonstruera händelseförloppet 

genom att tydliggöra olika delhändelser som lett fram till olyckshändelsen. 

 

Varje delhändelse analyseras sedan avseende på direkta och bakomliggande 

orsaker. I analysen ingår även att utreda vilka barriärer som hade kunnat förebygga 

eller förhindra händelseförloppet. Dessa åskådliggörs i ett händelse- och orsaksdiagram.  
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3 Resultat av undersökningen 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Den över 100 år gamla trävillan var byggd i 1 1/2 plan plus källare och vind. Stommen var av 

timmer. På tre sidor av huset utgjordes fasadbeklädnaden av lockpanel medan den södra 

gaveln var försedd med eternitplattor.   

3.2 Branden 

Boende kände röklukt, gick ut och såg att det rök från taket. SOS larmades klockan 09:12 och 

några minuter senare meddelade de boende att lågor syntes från vinden. 

Brandorsaken är inte klarlagd. 

3.3 Räddningsinsatsen och fallolyckan 

3.3.1 Utlarmning och framkörning 

Enligt förutbestämd plan larmades klockan 09:13 släckenhet 1210 från  

deltidsstation. Normal bemanning är 1 styrkeledare och 4 brandmän. För att ge nyanställda 

brandmän larmvana finns det möjlighet att följa med på samtliga larm, inte bara den egna 

jourgruppens. Därför blev det 5 brandmän som åkte på larmet. Den extra brandmannen 

färdades i 1260 av modell pick-up. Vid villabränder i detta område i kategorin hög omfattning 

larmas en insatsledare 1080 och även Uddevalla heltidsstyrka som åker med en släckenhet 

1010 och en tankenhet 1040.  

Även en höjdenhet, hävare 1130 togs med i utryckningsformationen. I normal 

fordonsformation vid denna typ av händelse tas inte höjdfordon med. Men det fanns vid detta 

tillfälle en brandman på brandstationen i annat ärende som kunde bemanna höjdfordonet. 

Senare i insatsen begärdes tankenhet 1140 och depå bil 1167 till platsen. 

3.3.2 Framkomst och etablering 

Klockan 09:28 var  framme. Ingen person var kvar i byggnaden.  

I anslutning till murstocken slog lågor ut genom taket. Miljön var bra på entréplan och beslut 

togs om rökdykning med syfte att släcka branden. 

Klockan 09:35 anlände insatsledare som efter samtal med styrkeledarna beslutade att 

 skulle fortsätta med rökdykning och Uddevallastyrkan skulle påbörja 

utvändig släckning samt resursförsörja släckenheterna med vatten från tankbil 1040.   

Höjdenheten som kom till platsen vändes åter mot Uddevalla på grund av begränsad plats att 

ställa upp fordonet.  
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Insatsen leddes från gårdsplanen framför den branddrabbade byggnaden. Samverkan skedde 

under insatsen mellan räddningstjänst, ambulanspersonal och polis. Men också internt mellan 

insatsledare och de styrkeledare som var involverade i händelsen. 

 

Bild 1: Skiss över fordonsplacering 

3.3.3 Insatsen i villan 

Den första rökdykargruppen arbetade med att släcka brand på andra våningen. I början var det 

dålig sikt men den blev bättre när det brann igenom taket till vinden. Branden var 

koncentrerad runt skorstenen men även ett intilliggande rum släcktes av. Styrkeledaren från 

 kontrollerade rökdykarinsatsen kontinuerligt. När rökdykarnas tryck i luftflaskorna 

närmade sig 100 bar avbröt de insatsen och gick ut.  

Rökdykare från Uddevalla heltid tog över arbetsuppgiften att släcka invändigt. De fick 

restriktioner från styrkeledare att inte gå upp till andra våning på grund av risk för ras från 

taket. Rökdykargruppen släckte från en position i trappan under cirka tio minuters tid innan 

styrkeledaren beordrade ut dem på grund av att effekten av åtgärden inte blev tillräcklig, samt 

att riskerna var för stora. 

Efter de invändiga släckförsöken övergick insatsen till att under 10-20 minuter rädda en del 

inventarier från första våning innan miljön bedömdes som alltför farlig att vistas i. Parallellt 

med restvärdesräddningen pågick utvändig släckning. 
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Därefter avslutades den invändiga släckinsatsen och arbetet övergick till att försöka släcka 

bränder i konstruktionen genom direkt vattenbegjutning via fönster och tak samt användande 

av dimspik
1
 och tigersåg.  

Stegar användes på olika platser runt huset för att frilägga fasaden och komma åt brandhärdar. 

Uddevalla heltidsstyrka arbetade främst på byggnadens norra gavel och östra långsida medan 

 deltidsstyrka mestadels arbetade på husets södra gavel och västra långsida.  

Åtgärderna fick effekt och branden minskade i intensitet.   

3.3.4 Händelseredovisning av arbetsplatsolyckan 

På den södra gaveln pågick släckningsarbete från marken när några eternitplattor i fasaden 

sprack av värmen. Den skadedrabbade brandmannen, nedan kallad A, gick för att hämta 

värmekamera i syfte att lokalisera heta områden i konstruktionen.  

Ett händelse- och orsaksdiagram har skapats där varje delhändelse H0-H7 analyseras 

avseende på direkta och bakomliggande orsaker. Diagrammet bifogas utredningen i bilaga 1. 

 

H0: 

I byggnaden pågår brand på vinden och på andra våningen. 

H1: 

A reser tillsammans med en kollega en tvådelad skarvstege mot den vänstra delen av gaveln 

för att bryta ner fasadbeklädnad och därigenom kunna släcka brandhärdar. 

H2: 

Stegen förlängs med ytterligare en del och flyttas mer centralt på gaveln, se bild 2-3. 

  

                                                 
1
 Dimspik är ett brandsläckningsredskap som används framförallt mot bränder i till exempel väggar, tak, 

trossbottnar och vindar. 
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Bild 2: Klockan 10:40 flyttas stegen mer centralt på 

gaveln. (Foto: Polisen) 

 
Bild 3: Klockan 10:41. A klättrar upp för att frilägga 

fasaden cirka 4 minuter innan olyckan inträffar.  

(Foto: Polisen) 

H3: 

I linje med inriktningen på insatsen, alltså att bekämpa branden utifrån, begär A en slang för 

att släcka genom fönster till andra våning. Ett slangbrott gör att A får vänta på stegen.  

A vänder sig mot kollegorna som håller på att åtgärda slangbrottet. 

H4: 

Gavelsprånget släpper utan förvarning rakt ner och med samma vinkel det hade innan raset. 
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H5: 

A slås av stegen och faller till marken. Stegens position påverkas inte utan står kvar på samma 

plats, se bild 4. 

 
Bild 4: Stegens position efter olyckan.  

H6: 

A hamnar i ett livsfarligt läge under brinnande, tunga byggnadsdelar. 

H7: 

Brandmän kyler varma nedfallna byggnadsdelar, frilägger A och bär därefter A till väntande 

ambulanspersonal. 
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3.3.5 Direkta orsaker till olyckan 

Gavelsprånget byggde cirka 0,6 meter ut från gaveln. Konstruktionen bestod från ovansidan 

och ner av tegelpannor, tegelläkt, liggande takbrädor, underliggande takfotsbrädor samt 

vindskivor och vindskiveplåt, se bild 5. En grov uppskattning ger att hela byggnadsdelen som 

rasade hade en vikt på 150-200 kilo. Stegens position var i det närmaste mitt under 

gavelsprångets tyngdpunkt vilket gjorde att A träffades med full kraft.  

Eftersom branden innanför gaveln hade påverkat takbrädorna längs hela gavelsprånget 

ungefär lika mycket så släppte hela konstruktionen när vridmomentet hos gavelsprånget 

översteg hållfastheten för takbrädorna alternativt när takbrädorna brann av och spikarna i den 

yttre timrade väggen inte klarade att hålla ihop konstruktionen.   

 

Bild 5: Visar hur taket på det branddrabbade huset var uppbyggt. Detta är en ekonomibyggnad på fastigheten. 

Takkonstruktion är enligt ägaren uppbyggd på samma vis som på det branddrabbade huset. 

En film ur vilken stillbilder tagits, se bild 6, visar när ett gavelsprång på andra gaveln släpper 

cirka en timme efter olyckan. Byggnadsdelen släpper utan förvarning och med stor kraft och 

hastighet. 
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Bild 6: Bildserien visar hur gavelsprång släpper från andra gaveln klockan 11:50. 
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3.3.6 Bakomliggande orsaker till olyckan 

Ingen av de intervjuade personerna uppgav att de kunde förutse att gavelsprånget skulle rasa 

vid tidpunkten för olyckan. Branden i byggnaden hade vid tidpunkten för olyckan minskat i 

intensitet och läget uppfattades som lugnt och inga direkta risker identifierades. Utredarens 

bedömning är att det inträffade raset vid olyckstillfället var mycket svårt att förutse.    

3.3.7 Barriärer 

B1: 

Höjdfordon användes inte. Det fanns ingen plats för höjdfordon vid brandplatsen. Rutin 

saknas för att lämna plats för höjdfordon vid villabränder. Att arbeta från ett höjdfordon vid 

exempelvis eftersläckning av en byggnad ger en säkrare arbetsplattform än arbete från stege. 

Dessutom medger ett höjdfordon möjlighet att arbeta från en position ovan byggnaden vilket 

kan bidra till en mer effektiv brandbekämpning men även för beslutstöd för riskbedömning av 

brandpåverkade takkonstruktioner.   

B2: 

Risken identifierades inte. Byggnadsdelen rasade utan förvarning.  

 

B3:  

A var inte säkrad i stegen.  

 

B4: 

Personlig skyddsutrustning, hjälm, larmställ, skyddsstövlar och handskar användes och 

motsvarade förväntad skyddsnivå.  

 

B5: 

Kollegor som fanns i närheten rusade snabbt fram och undsatte A genom att flytta undan 

tunga byggnadsdelar och spola vatten på glöd och gnistor. 

 

3.4 Konsekvenser av olyckan 

A blev allvarligt skadad. 

Efter arbetsplatsolyckan skyddades A och personal i närheten mot värmestrålning genom att 

den brinnande byggnaden vattenbegjöts, därefter avbröts all brandsläckning. Byggnaden blev 

totalskadad. 
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4 Analys 

4.1 Diskussion 

Utredarens bedömning är att det finns tre saker att reflektera över när det gäller olyckan och 

vilka lärdomar som går att dra från händelsen.  

Riskbedömningar 

I stort sett alla räddningsinsatser är på något sätt förknippade med risker. Anledningen är att i 

de allra flesta fall handlar det om arbetsuppgifter/ uppdrag som inte går att planera vilket 

ställer höga krav på riskbedömningar på plats. Problematiken för ansvariga arbetsledare är att 

underlagen för beslut ofta är begränsade. En pågående brand kräver snabba beslut om åtgärder 

på grund av att tiden från brandstart till skadebegränsande åtgärder är viktig för att hindra att 

personer skadas men även för att begränsa egendomsskador.  

Vid denna händelse vidtogs flera åtgärder för att minska riskerna för de brandmän som var 

involverade i insatsen. Styrkeledaren för det första rökdykarparet övervakade insatsen noga 

för han visste att de båda rökdykarna hade begränsad erfarenhet av arbetsuppgiften. 

Styrkeledaren för den andra rökdykargruppen gav utifrån ett riskperspektiv klara restriktioner 

för hur arbetsuppgiften skulle utföras. Och när det bedömdes att inre släckning var för 

riskfylld togs beslut av insatsledaren att insatsen skulle fortsätta från utsidan av byggnaden. 

Ingen av de intervjuade, det vill säga de brandmän som var närmast olyckan och de två 

styrkeledarna samt insatsledaren kunde förutse risken att gavelsprånget skulle rasa. Enligt 

utredaren kan en bidragande orsak till att risken inte identifierades bero på 

byggnadskonstruktionen. Dels var huset relativt högt och i samband med rök och vattenånga 

gjorde det svårt att se brandskadorna på takkonstruktionen. Dels var gaveln där olyckan 

inträffade klädd med eternit vilket bidrog till att dölja brandskadorna på den timrade 

bakomliggande väggen. 

RMB kommer inom en snar framtid att förfoga över en drönare vilken kan användas som ett 

hjälpmedel för att från ett ovanperspektiv kunna göra riskbedömningar på exempelvis 

brandutsatta takpartier som är svåra att se från marknivå.  

Ur ett lärande perspektiv är det viktigt att medvetandegöra problematiken när insatser övergår 

till ett eftersläckningsskede. När det första intensiva skedet i en insats är över och händelsen 

övergår i denna nya situation är det lätt att ”slappna av”. Även om olyckan inte kan härröras 

till detta så är det viktigt ur ett framtida utbildningsperspektiv att ha förståelse för fenomenet. 

I Taktikboken från 2015, sidan 47 betonar författarna Linus Eriksson och Magnus Mattson 

vikten av att bibehålla ett högt säkerhetstänk när insatsen övergår i en eftersläckningsfas. 

Trots att läget kan se lugnt ut så är olycksriskerna ofta större längre fram i insatsen på grund 

av brandpåverkade byggnadsdelar, eller släckvatten som kan överbelasta konstruktioner.  
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Det finns risk att avståndet mellan ökade risker och uppdaterade riskbedömningar blir större 

ju längre en insats varar.  

Användning av stegar  
I kategorin brand i byggnad så har stegar används i 21 av totalt 202 insatser, det vill säga i 

drygt 10 procent av händelserna mellan 2015-01-01 och 2018-06-01 enligt RMB:s 

händelserapportering. 

I bygglagstiftningen är räddningstjänstens stegutrustning i vissa fall en förutsättning för 

alternativ utrymningsväg. På grund av riskerna med arbete på stegar så har Arbetsmiljöverket 

gett ut föreskrifter som reglerar arbete på hög höjd. Räddningstjänst är dock undantagen vissa 

paragrafer, exempelvis 10§ och 12§ AFS 2004:3 om stegar och pallbockar.  

Stegar är alltså i många fall en förutsättning för räddningstjänstens arbete paradoxalt nog med 

risker som under en räddningsinsats är svåra att eliminera, exempelvis på grund av begränsat 

beslutsunderlag gällande risker med byggnadens konstruktion.  

 

Inom RMB övas brandpersonal regelbundet i steganvändning men då med större möjlighet att 

kunna arbeta under säkra förhållanden jämfört med en larmsituation. Det finns i nuläget inom 

RMB ingen fastställd dokumenterad instruktion för arbete på skarv- eller utskjutsstege.       

 

Säkring vid stegarbete 

Vid olyckstillfället var inte A säkrad i stegen. Det finns inte heller någon dokumenterad 

instruktion inom RMB angående säkring i stege. Osäkerhet råder om stegpinnarna håller som 

säkring i händelse av ett fall. Enligt tillverkaren är stegpinnarna inte testade med fallfaktor 

utan hållfastheten testas genom att stegpinnarna belastas med en wire som spänns till en 

motsvarande belastning på 450 kilo. 

Vad hade hänt om A varit säkrad i stegen? Hade säkringen hållit? Hade stegen vält? Hade 

skadorna blivit större på grund av att A varit säkrad? Svaret på frågorna blir högst hypotetiska 

men utredarens bedömning är att det är oklart om A varit säkrad i stegen hade förhindrat 

konsekvenserna av olyckan.  
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5 Erfarenheter och rekommendationer 
Syftet med utredningen av händelsen är att dra erfarenheter och i en lärande process vidta 

åtgärder för att öka säkerheten och arbeta för förbättringar i arbetsmiljön vid motsvarande 

händelser.  

En erfarenhet som kan dras efter händelsen är vikten av att ambulansen var kvar på plats. 

Detta medförde att A fick professionell sjukvårdshjälp direkt efter att olyckan inträffat.  

Utredaren rekommenderar RMB följande åtgärder, se bilaga 2 gällande beslutade 

åtgärder. 

5.1 Utbildningsplan 

Arbeta ur ett arbetsmiljöperspektiv fram en utbildningsplan och ett utbildningskoncept för 

befäl och brandmän gällande risker med konstruktioner vid bränder i olika typer av 

byggnader. Målet bör vara att ge personal ökad kunskap för att bedöma risker vid bränder i 

byggnader. 

5.2 Fordonsplacering 

I syfte att begränsa arbetsmoment som utförs på stege bör RMB verka för att implementera 

tekniska och taktiska strategier för att lämna plats för höjdfordon vid alla typer av 

byggnadsbränder. 

5.3 Instruktion för arbete på stege 

Ta fram instruktioner och rutiner för arbete med skarv- och utskjutsstegar. 

5.4 Tekniska hjälpmedel som beslutstöd vid riskbedömningar 

Utred möjligheterna till att använda tekniska hjälpmedel, exempelvis drönare som stöd för 

beslut avseende riskbedömningar på olycksplats.  

5.5 Återkoppling av erfarenheter 

Kommunicera denna utredning till samtlig operativ personal inom RMB.      
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Bilagor 

Bilaga 1 – Händelse- och orsaksdiagram  



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
Uddeva lla - Lysekil - Munkedal 

Olycksutredning 

Bilaga 2 - Beslutad åtgärdsplan 
Olycksutredare Berörd avdelninf{ 

Rekommendation Beslutade åtgärder Ansvarig/slutdatum 

5 .1 Utbildningsplan Arbeta fram ett Operativ chef/ 2019-06-01 
utbildningskoncept och en 
genomförandeplan gällande 
risker med konstrnktioner vid 
brand i byggnad. Målet är att 
ge samtlig operativ personal 
ökad kunskap för 
riskbedömningar vid dessa 
händelser. 

5.2 Fordonsplacering Implementera tekniska och Operativ chef/ 2018-12-31 
taktiska strategier för att 
lämna plats för höjdfordon 
vid alla typer av 
byggnads bränder. 

5.3 Instrnktion för arbete på Revidera och sammanställa Ställföreträdande 
stege rntiner och instrnktioner för räddningschef/2018-12-31 

arbete på hög höjd. 
5.4 Tekniska hjälpmedel som Utred möjligheterna till att Operativ chef/ 2018-12-31 
beslutstöd vid använda tekniska hjälpmedel, 
riskbedölllllingar exempelvis drönare som stöd 

för beslut avseende 
riskbedömningar på 
olycksplats. 

5.5 Återkoppling av Utredningen kollllrnmiceras Olycksutredare / 2018-06-30 
erfarenheter via RMB:s interna hemsida. 

Utredningen presenteras vid Olycksutredare / 2018-12-3 1 
arbetsplatsträffar och 
övningstillfällen. 
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