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SÖDRA DALARNAS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
2018-12-06
Handläggare: Claes-Göran Morén 0226/ 64 58 18
claes-goran.moren@avesta.se

Undersökningsprotokoll
Olycksförloppsutredning
Anledningen till undersökningen: Brand i sommarstuga.

Uppdragsgivare:
Uppdrag:
Undersökningen utförd:

SDR
Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Claes-Göran Morén Insatsledare / olycksutredare

Bilagor:

Fotobilaga

Adress
Axel Johnsons väg 70

Telefon
0226-64 58 00

Fax
0226-64 58 31

E-post
SDR@avesta.se

Upplysningar om branden / grundfakta
Larmtid:
Adress
Olyckstyp:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Insatsrapport SDRnr:
Kvalitetsgranskad av:

Lördag 2018-06-23 kl 00:47:27
Ön
Brand i byggnad
Sommarstuga
Vardagsrum
Gasolkamin
Gasolutsläpp som antänds
2018000684
Robert Sundin Insatsledare Tf chef räddningsavd.

Omfattning av utredningen
Underlag och förutsättningar för utlåtandet
Brandplatsundersökning, intervjuer av insatspersonal, fotodokumentation.

Syfte med utredningen
I enlighet med räddningstjänsten skyldigheter, LSO 3 kap. 10 §, efter avslutad insats
genomförs en utredning.
Syftet är att utreda räddningstjänstens agerande syftandes på riskbedömningar, val av
inriktning på insatsen samt insatsens genomförande. Vidare även att försöka klarlägga
trolig brandorsak samt klarlägga hur branden kunde få en så snabb spridning. Syftet är
att skapa ett lärande av en insats med många komplicerade faktorer och inte att
belägga eller fastställa eventuella skuldfrågor.

Händelse-/Brand-/Olycksförlopp
Skadeomfattning
Totalskada på byggnaden på adressen, nedbrunnen. Äldre sommarstuga.
1 person omkommen, 1 person svårt brännskadad,
.
Spridningsrisker
Viss spridningsrisk förelåg till angränsande vegetation och mindre bod.
Utryckande styrka
Horndal W53 225-5310 = 1 + 1
Avesta W50:

225-5010 = 1+2, 225-5040 = 1, 225-5065 = 1,
225-5080 = IL (LT), 225-5180 = BIB (JN) Ledningsstöd.

Platsbeskrivning
Byggnaden var en äldre 1-vånings sommarstuga i markplan, ca 46 m². Den äldsta delen
från början av 1900-talet.
Byggnaden var belägen på toppen av en mindre ö ute i sjön
, norra delen.
Var även den enda bebodda byggnaden på ön.

Ön ligger c:a 500 m österut från land och 1,8 km norrut från badplats / iläggningsplats
för båt.
Ön är c:a 290 m lång i nord-sydlig riktning, c:a 55 m bred i väst-östlig riktning.

Undersökning
Omständigheter / Händelseförlopp innan räddningstjänstens framkomst
Det äldre paret kommer till adressen med båt sent på kvällen efter att ha besökt
bekanta.
Inne i stugan upplever paret att det är lite kallt. Mannen ämnar starta gasolkaminen i
vardagsrummet. Kvinnan går in i sovalkoven för att lägga sig.
Efter en stund så hör hon en smäll och ser / upplever att det brinner överallt.
Hon tar sig ut ur byggnaden genom att krossa ett fönster på den norra sidan av
byggnaden, hon erhåller svåra brännskador
Hon tar sig runt byggnaden och fram till entrédörren för att försöka hjälpa maken
men dörren är låst.
Kvinnan tar sig sedan ner till bryggan på öns västra sida
.
Där hittades kvinnan nerkyld och mycket medtagen när hjälp anlände till platsen.
En person boendes söder om sjön
upptäcker en rökpelare i norra delen av sjön, han tar
bilen och åker norrut på
, för att tydligare se vad det kunde vara som brinner.
När han kommer i höjd med ön ser han att det brinner på den.
Han ringer till sin granne
och berättar vad han sett.
springer då ner till sin båt och åker ut till ön, ringer även SOS.
En annan boende vid sjön uppmärksammar också rökutvecklingen och tar båten ut till ön.
Det är oklart hur lång tid som har passerat från det att branden har startat, tills någon
uppmärksammar detta och fram tills larmet inkommer till SOS, uppskattningsvis ca 20-30 min.
Detta gör att från det att branden har startat så har det troligtvis gått mer än 1 tim innan Rtj är
på plats för att påbörja släckningsarbetet.

Omfattning vid ankomst
Larmet inkommer till räddningstjänsten som brand i byggnad, övertänd sommarstuga. 1
st person saknas.
225-5310 först på plats, under framkörning blir man även klar över att branden är ute på
en ö, vänder åter till station för att hämta båten.
IL fick klart för sig under framkörning att branden är ute på en ö från personal i 2255310.
W50 Avesta är inte heller initialt på det klara med att branden är ute på en ö, RIBpersonal som har kommit in till station W50 får order att komma efter med W50 Avestas
båt 225-5099.
När 225-5310 ankommer till badplatsen
från ön.

ses en kraftig rökutveckling

Räddningstjänstens initiala åtgärder
Räddningspersonalen får hjälp av privatpersoner med att sjösätta W53 Horndals båt vid
stranden, personalen hade dock svårigheter med att starta båten.
En privatperson kommer in till stranden/bryggan i egen båt, tar med sig 1 st brandman +
2 st ambulanssjukvårdare ut till ön.
Vid framkomst till ön påträffas kvinnan på bryggan på den västra sidan av ön,
ambulanspersonalen påbörjar att vårda kvinnan.
Kvinnan förs sedan till land
med båt för vidare transport med
helikopter som anlänt till platsen.
Personal samt släckutrustning transporteras ut till ön med W50 Avestas båt 225-5099.
Allt detta tar tid då det är en längre transportsträcka med båt ut till platsen, 1,8 km.
Vid framkomst konstateras att byggnaden redan har rasat ihop.
Då det föreligger misstanke om att det finns gasolflaskor i byggnaden uppmanas
personalen till försiktighet.
2 st gasolflaskor hade tömts på sitt innehåll genom brandpåverkan innan Rtj ankom
platsen.
Totalt finns det 3 st gasolflaskor på platsen.
1 st i köksdelen NO delen av byggnaden, 1 st i vardagsrummet / värmekaminen vid
skorstenen samt 1 st extra innanför entrédörren till höger i byggnadens SV del.
Den innanför entrédörren flyttades ut ur byggnaden av en brandman.
Gasolflaskorna i köksdelen samt den som flyttades var av komposit.
Gasolflaskan i värmekaminen var av plåt.
Räddningstjänstens fortsatta insats
Brandresterna släcks av, närområdet söks av för att försöka återfinna den saknade
personen. Inga sådana fynd görs.
Eftersläckning utföres i några timmar, takplåtar flyttas för att komma åt glödhärdarna.
När eftersläckningen avslutas spärrar polisen av platsen.
Vaktbolag kommer till platsen för att hålla bevakning tills polisens tekniker kommer till
platsen.
Primärbrand
I vardagsrummet i anslutning till gasolkaminen.
Brandorsak
Mannen hade för avsikt att tända gasolkaminen, okänt om det var handhavandet eller
om det fanns annan öppen låga i utrymmet som bidrog till att antända utläckande gasol.

Gasoldetektor fanns i byggnaden enl uppgift.

Sammanfattning – Erfarenheter – Utlåtande
Erfarenhet 1
Vid en brand i byggnad på en ö så blir insatstiden mycket fördröjd, då allt materiel
måste transporteras med båt ut till platsen.
Åtgärd 1
Att räddningspersonal får klart för sig redan initialt att som i denna typ av händelse att
båt ska med.
Kontrollera adressen på kartan bättre, så att det blir tydligare för räddningspersonalen
att platsen är ute på en ö.
Erfarenhet 2
Att all personal kan hantera och har fullgod kännedom om räddningstjänstens
utrustning, samt även har övat med den.
Att man ser till att båtmotor är uppfälld vid sjösättning.
Att båtens årtullar är funktionella.
Åtgärd 2
Mer övning och kännedom om räddningstjänstens båt, och att defekter blir rapporterade
och åtgärdade.
Erfarenhet 3
Nytt larm inkommer om brand i lägenhet i centrala Avesta.
W50 Avesta lämnar platsen och rullar mot Avesta.
Vid denna händelse så gick det bra då denna brand var i stort sett redan nedsläckt.
Fotobilaga

Bild 1: Visar brandens omfattning när personalen från W50 ankom platsen.

Bild 2: Vy från norra sidan på brandresterna.

Bild 3: Vy från västra sidan, pilen pekar på gasolkaminen. Den var före branden
placerad vid murstocken.

Bild:4

.

Bild 5: Rester efter en brandsläckare som exploderat.

Bild 6: Rester efter en gasolflaska i komposit i köksdelen.

Bild 7: Rester efter en gasolflaska utanför byggnaden, S sidan.

Bild 8: Gasolkaminen.

Bild 9: Den vänstra pilen visar på var kvinnan tog sig ut genom fönstret.
Den högra pilen visar fyndplatsen av mannen.

