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Rapportförfattare: Christer Sjöstedt, Räddningstjänsten
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Sammanfattning
Den 12/4 2019 inträffar en brand i en lägenhet på äldreboendet Gjutaren. Personen som bor i den
aktuella lägenheten har en Q-fog (portabel sprinkler) installerad i sin lägenhet. Q- fogen startar och
släcker/dämpar branden och personalen tar ut personen från rummet. När Räddningstjänsten
kommer till platsen tar man upp vattnet som finns på golvet. Lägenhetsinnehavaren kan komma
tillbaka till sin lägenhet efter ca 2 timmar.

Innehåll
Sammanfattning

2

Syfte med undersökningen

3

Metod

3

Upplysningar om händelsen

3

Undersökning

4

Brandorsak

4

Den portabla sprinklerns förmåga att släcka en brand och dess
följdskador.

5

Erfarenheter

5

Rekomendationer

5

Bildbilaga

6-10

Rapporten tillsänds

11

-2-

Syfte med undersökningen
Syftet med undersökningen är att klargöra brandorsak samt redogöra för verkan av en portabel
sprinkler. (Q-fog)

Metod
Brandplatsundersökning 2019-04-29. Intervju med personal och drabbad.
Uppgifter om insatsen har inhämtats från insatsledare Axel Röman och Räddningstjänstens
insatsrapport.

Upplysningar om händelsen
I den aktuella lägenheten på plan 1 bor en man, som inte kan sätta sig själv i säkerhet. Den boende
är rökare och säger själv att förmodligen har han somnat till och vaknar av att Q-fogen och
automatlarmet startar. Han kan inte säga om det är Q-fogen eller automatlarmet som startar först.
När han vaknar är det ganska mycket rök i lägenheten och det brinner i sängkläderna. Han försöker
att släcka branden med händerna, men det går inte. När personalen (två personer) hör larmet
befinner dom sig i samma byggnad men på plan 3, dom arbetar med en annan boende men tar sig
så fort som möjligt till brandförsvartablån där dom ser vilken lägenhet som larmar. När personalen
kommer ner till aktuell lägenhet (efter ca 2 minuter) öppnar dom dörren och möts av dålig sikt, rök
och vattenånga. En i personalen går i låg ställning med en brandsläckare in i lägenheten, hon ser
att det fortfarande glöder från täcket. Hon slänger ut det genom balkongdörren och rullar ut både
sängen och mannen ut till korridoren.
Räddningstjänsten får larmet som ett automatlarm kl. 22:04:51.
Första enhet är på plats (Brandman FIP) kl. 22:07:31 alltså efter 2 minuter och 40 sek. Då är den
drabbade mannen redan ute i korridoren.
Både räddningstjänsten och vårdpersonalen har dålig kunskap om hur man stänger av Q-fogen,
därav fortsätter den att spruta vatten tills vattnet i behållaren tar slut efter ca 15 minuter.
Personalen tar hand om den boende (nya kläder och sängkläder) och räddningstjänsten tar med
hjälp av vattensugare och golvmopp upp allt synligt vatten. Räddningstjänsten ventilerar ut rök
med fläktar på både plan 1 och plan 2. Efter ca 2 timmar kan den boende återvända till sin
lägenhet. Den boende har inte fått några fysiska skador av branden.
Mindre fuktskador har senare upptäckts, därav har man fått göra vissa renoveringar i lägenheten.
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Bakgrund
Byggnadsbeskrivning
Byggnads- och Verksamhetsbeskrivning
På Villagatan 6 i Norrahammar bedriver Socialförvaltningen Jönköping kommun Gjutarens
äldreboenden. Byggnaden är en Br1-byggnad med verksamhetsklass 5B och byggdes år 1990.
Inom verksamheten finns 41 lägenheter. Äldreboendet består av två byggnader som är
sammanbyggda via en passage på tredje våningen från entrén. Byggnaderna har fyra plan varav de
tre översta omfattar lägenheter i den södra byggnaden och den norra delen omfattar samtliga
våningsplan lägenheter. I bottenplan i den södra byggnaden finns personalkontor, konferensrum,
ett större gemensamhetsutrymme samt en matsal med restaurang som kommunen bedriver.

Byggnadens brandskydd
Brandtekniska installationer
Verksamheten är försett med automatiskt brandlarm med larmlagring och vidarekoppling till SOS
alarm. Alla utrymningsdörrar är försedda med utrymningsskyltar varav majoriteten är efterlysande,
ett antal är dock genomlysta. På varje våning finns även nödbelysning som aktiveras vid
strömbortfall. Varje våningsplan och korridor har både inomhusbrandpost, brandfilt, larmknapp
och utrymningsplan. Släckutrustningen uppskattas alltid finnas inom 25 meters avstånd. I samtliga
utrymmen finns branddetektorer där majoriteten är rökdetektorer förutom i kök och tvättrum.
Personaltätheten är vid den aktuella tidpunkten 2 st.

Brandceller och utrymning
Varje lägenhet är en egen brandcell klassad för 30 minuter. Korridoren utanför och
samtliga trapphus är enskilda brandceller. Lägenhetsförråden på våning två och
tvättrummet i norra byggnaden är bekräftat egen brandcell. Samtliga utrymningsdörrar ut
till det fria har ett vred för att öppna dörrarna med en bredd för att klara rullstolar.

Brandorsak
Personen som bor i den aktuella lägenheten på plan 1 anmäldes till räddningstjänsten 2017-11-29
som en riskperson. Detta på grund av personens fysiska status (personen kan inte sätta sig i
säkerhet om något händer), och att personen röker kontinuerligt i både sin rullstol och säng.
mannen säger själv att han har somnat ifrån cigaretten och vaknar av brandlarmet när det brinner i
sängkläderna. Mannen har vanliga sängkläder.
Den boende röker så kallade självslocknande cigaretter, vilket inte har varit någon hjälp i detta fall.
Allt tyder på att personen har somnat till och att cigaretten har ramlat ner på sängtäcket, cigarretten
har inte självslocknat utan antänt sängtäcket.
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Den portabla sprinklerns förmåga att
släcka en brand och dess
följdskador.
Räddningstjänsten i Jönköping har köpt fyra st. Q-fog för att placera hos riskpersoner. I november
2017 placerades en Q-fog i den aktuella lägenheten efter det att personalen konstaterat
brännmärken efter glömda cigaretter.
När personalen efter ca 2 minuter kommer in i lägenheten glöder det fortfarande i täcket som
ligger in mot väggen, det är inga synliga lågor men en liten glödbrand. Q- fogen har på dessa två
minuter slagit ner branden men inte hunnit släcka den helt.
Om det inte hade funnits någon Q-fog, finns stor risk för att personen skulle fått betydande
brännskador, det förelåg även en risk för att personalen inte hade kunnat ta sig in i lägenheten utan
fått vänta på räddningstjänsten. Det går då inte att utesluta att det då funnits risk för att
lägenhetsinnehavaren inte hade överlevt.
Både lägenhetsinnehavaren och personalen är övertygad om, att utan Q-fogen hade detta inte slutat
lyckligt.
Även om Q-fogen inte stängs av direkt, så blir vattenskadorna inte stora.
Nedre delen av väggen under sängen fick öppnas upp för att ta bort fukten.
Hade det satts in avfuktare i lägenheten redan på kvällen, hade man kanske sluppit att öppna
väggen.

Erfarenheter
•

•
•
•
•
•

Om ingen portabel sprinkler hade funnits i rummet hade förmodligen personen i sängen
fått brännskador, det går heller inte att utesluta att branden skulle kunna bli så stor att
skadorna gjort att personen avlidit.
Tiden från att automatlarmet startar, tills personal är framme vid lägenheten har
uppskattas till 2 minuter, räddningstjänsten är där på 3 minuter vilket är väldigt snabbt.
En Q-fog startar väldigt tidigt och är nog det mest effektiva sättet att skydda en person
som inte kan sätta sig själv i säkerhet .
Även om hela vattenmängden i Q-fogen sprutas ut så blir inte vattenskadorna stora.
Personalen är utbildad i brandsäkerhet och handlade på ett snabbt och rådigt sätt.
Självslocknande cigaretter kan orsaka brand.

Rekommendationer
•

•

Både personalen och räddningstjänsten hade dålig kunskap om hur man stänger av Qfogen, detta gjorde att mycket vatten kom ut i lägenheten. Information/utbildning om hur
Q-fogen fungerar behöver förbättras.
I Jönköping finns fyra st. Q-fog, behovet i kommunen bör vara större.
Det skulle vara bra om Jönköpings kommun skulle kunna erbjuda Q-fog, till alla personer
som lever/bor enligt en hög risknivå.
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Bildbilaga

Bild 1Sängtäcket
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Bild 2Brandskada på täcket
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Bild 3Q-fog installerad i den aktuella lägenheten
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Bild 5Manöverknappen till Q-fogen placerad innanför lägenhetsdörren
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Rapporten tillsändes
Gjutarens äldreboende
Socialförvaltningen Jönköpings kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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