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Sammanfattning
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) ingår sedan 2019-10-01 i ett
gemensamt operativt ledningssystemet i Göteborgsregionen (GR) och styrs av gemensamma
styrdokument.
Klockan 02:49 i december 2019 inkom ett samtal till SOS Alarm om brand i en villa. När
Räddningstjänstens ledningscentral (LC) fick bekräftat i medlyssningen att händelsen var i
Alingsås, larmade LC ”stort larm” efter 28 sekunder. Inget förlarm tillämpades, LC bedömde att
förlarm inte behövdes. Tanken var att få ut larmet, så fort som möjligt. Under dessa 28
sekunder hade LC inte hunnit att positionera ut händelsen i sitt system. Därav fick styrkan i
Alingsås ingen tilldelad rapskanal, på första utlarmningen. Resultatet med att undvika förlarm,
blev ingen tidsvinst. Styrkan och Insatsledaren (IL) la tid på vilken radiokanal som skulle
användas mellan varandra. Även missförstånd uppstod, IL fick sin utlarmning cirka två minuter
efter inkommit samtal till SOS Alarm. LC hade då hunnit att positionera ut händelsen och en
rapskanal hade fördelats till IL fordonet (252-4080). IL tog då för givet att övriga enheter i
Alingsås också hade blivit tilldelad berörd rapskanal. Så var inte fallet, utan övriga enheter
hade inte fått någon rapskanal och kunde därmed inte höra totalinformationen, förberedande
ordern samt framkomstrapporten.
Vid framkomst sågs bl.a. lågor slå ut på ena sidan av huset. I berörd händelse fanns tre personer
involverade. Namnen på personerna kommer pressenteras i utredningen som P1, P2 och P3.
P1 som inte lyckats utrymma sitt hus, blev undsatt av rökdykare cirka 18 minuter efter larmet.
Räddningstjänsten fick kontroll över branden cirka 26 minuter efter larmet.
I Alingsås och Vårgårda kommun finns ett Cyanokit (5g) som räcker till en vuxen person.
Cyanokit finns i ledningsfordonet (252-4080). Utöver placeringen i AVRF finns det väldigt få
cyanokit i regionen. Bl.a. finns cyanokit på sjukhusen i Göteborg samt ambulanshelikoptern för
regionen. Cyanokit ska ges som en akutbehandling så snart som möjligt efter förgiftning.
Om inte berörd behandling kunde ha påbörjats direkt, fanns en trolig risk för att P1 hade
kunnat avlida.
Utlåtande från ambulansöverläkaren i Södra Älvsborg angående berörd händelse.
”Cyanidförgiftning har mycket hög dödlighet och tidigt insatt behandling är avgörande för
överlevnad. Eftersom kolmonoxid och cyanidförgiftning ofta har liknande symtom, kan man inte
på prehospital nivå skilja mellan dessa två förgiftningar, som dessutom båda kan förekomma vid
brand i byggnad. Rekommendationen är därför att vid alla fall där man misstänker
cyanidförgiftning skall antidotbehandling inledas omedelbart. Vid kolmonoxid förgiftning är den
viktigaste behandlingen hög koncentrerad syrgas administrerad snarast möjligt. I detta specifika
fall är patienten medvetslös och har sot kring mun, har räddats ur en byggnadsbrand. Således
uppfylls kriterier för både kolmonoxid-och cyanidförgiftning. Tidig behandling med oxygen och
Cyanokit är avgörande för överlevnad.”
Inga personer omkom. Enligt försäkringsbolagets besiktningsman fick fastigheten rök- och
brandskador samt väldigt lite vattenskador. Renoveringskostnaden för fastigheten hamnar på
cirka 8,5 miljoner. Räddat värde beräknas till cirka 3 - 4 miljoner. Lösöret i huset, är ej
medräknat.
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1
1.1

Inledning
Bakgrund
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) ingår sedan 2019-10-01 i det
gemensamma operativa ledningssystemet i Göteborgsregionen (GR) och styrs av
gemensamma styrdokument. Operativa ledningssystemet innebär att det övergripande
operativa beslutsmandatet efter 2019-10-01 är placerat på en gemensam funktion,
Räddningschef i beredskap (RCB) som är anställd av Räddningstjänsten Storgöteborg
(RSG). Denna funktion beslutar, efter delegation från räddningscheferna i GR, om frågor
gällande räddningsinsatser, enligt lagen skydd mot olyckor (LSO). Detta beslutsmandat
innebär ett ansvar för att aktivera närmast tillgängliga lämpliga resurs vid operativa
räddningsinsatser. RCB i det gemensamma ledningssystemet ansvarar också för
beredskapsproduktionen för hela GR-området.
RCB effektuerar i allmänhet sina beslut genom förberedda rutiner med stabschefen (SC)
på ledningscentralen (LC). SC i sin tur har personalen som bemannar LC för bl.a.
utlarmning och kommunikation inom GR vid uppkomna räddningsinsatser.
Innan AVRF gick med i det gemensamma operativa ledningssystemet i GR hade AVRF
en egen RCB. Denna tjänst upphörde 2019-10-01 och ersattes med en ny funktion som
benämns som chef och stabsresurs (CSR). CSR-funktionen ska bl.a. vara ett stöd i det
operativa ledningssystemet.
Klockan 02:49 i december månad inkom ett samtal till SOS Alarm att det brann i en villa
i Alingsås. Strax därefter larmades räddningstjänst, ambulans samt polis ut till berörd
adress. Vid framkomst sågs lågor slå ut på ena sidan av huset. En person var kvar på
andra våning och kunde inte ta sig ut själv. Personen var omgiven av kraftig rök och
lågor. SOS operatören hade hela tiden kontakt med inringaren som befann sig på andra
våning. Några minuter in i samtalet blev statusen på personens hälsa mycket kritiskt.
När räddningstjänsten kom till platsen påbörjades livräddning. Värmen var för påtaglig
och rökdykarna blev tvungna att vända på andra våningen. När rökdykarna kom ner
från andra våning fick de veta exakt vart personen befann sig på andra våning.
Rökdykarna gjorde då ett nytt försök.

1.2

Syfte
- Utvärdera hur det gemensamma operativa ledningssystemet i GR har fungerat
under berörd händelse.
-

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund vill öka sin egen kunskap inom
området brand i byggnad.
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1.3

1.4

Frågeställningar
- Kartläggning av händelseförloppet.
-

Dokumentera informationsflödet.

-

Dokumentera larmtider.

-

Dokumentera systemledningen.

-

Dokumentera risker.

-

Dokumentera nyttan av syrgas och cyanokit.

-

Dokumentera behov av förtydliganden i de gemsamma instruktionerna beträffande
rollfördelningen av beredskaps-hanteringen.

-

Analysdelen i utredningen ska belysa hur de instruktioner som finns inom det
gemensamma ledningssystem avseende resurshanteringen har tillämpats.

Avgränsningar
- Räddningstjänsten utför ingen brandorsaksutredning.
-

1.5

Det ingår inte i utredningen att föreslå hur en eventuell ändring av de
grundläggande principerna ska utformas. Det är styrgruppen för det
gemensamma system som avgör om sådana utredningar ska genomföras.

Redovisningsplan
Mottagare av utredningen är Jonas Kälström Operativ chef AVRF samt Räddningscheferna
i GR. Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport. Vidare ska utredningen skickas till
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), Ambulansöverläkaren i Södra
Älvsborg och SOS Alarm.
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2
2.1

Metod och material
Datainsamlingen
- Händelserapport (2019000784).
- Intervju med styrkeledare, Alingsås brandstation.
- Intervju med berörda brandmän, Alingsås brandstation.
- Intervju med insatsledare, Alingsås brandstation.
- Intervju med stabschef, GR.
- Intervju med ledningsoperatör, GR.
- Intervju med operativ chef AVRF.
- Intervju med utryckande väktare, villalarm.
- Intervju med försäkringsbolagets besiktningsman.
- Rapport från polisens brottsplatsundersökning.
- Information från ambulansöverläkaren i Södra Älvsborg.
- SOS Alarm, ljudfiler.
- Film från fordonskamera (252-4080).
- Film från Insatsledarens hjälmkamera.
- Tidslogg från villalarm.
- Tidslogg från CordCom.
- Tidslogg från TeleCall.
- Instruktion, Räddningschef i beredskap i Göteborgsregionen (GR), 2019-10-01.
- Instruktion, Räddningsledare i Göteborgsregionen (GR), 2019-10-01.
- Instruktion, Utryckningsbestämmelser för Räddningstjänsterna i
Göteborgsregionen (GR), 2019-10-01.
- Instruktion, Chefs- och stabsresurs (CSR) i Göteborgsregionen (GR), 2019-10-01.
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna. AFS 2007:7.
- Rökdykarinstruktion AVRF, 2006-09-19.
- Processbeskrivning undersökning LSO 3kap 10§, 2019-01-01.
- AVRF, 3.8.1.3 Standardrutiner – Brand i byggnad, 2015-03-01.
- AVRF, 3.8.1.3 Standardrutiner – Slanguppbyggnad, säkert vatten, 2015-03-01.
- Statens haverikommission, Rapport RO2010:01. Lägenhetsbrand Rinkeby.
Analys metod: STEP.
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3

Resultat av undersökningen

3.1 Beskrivning av olycksplatsen
Berörd händelse inträffade i centrala Alingsås. Huset byggdes år 1914 med en boyta på 188
kvadratmeter. Huset är fristående med två våningar samt vind och källare. Husets entré ligger
åt öster. Huset har två trappor upp till andra våningen, en mindre och en större. Den större är
centralt belägen i huset från hallen. Den mindre går från sidoingången bredvid köket åt
nordväst och går både upp till andra våningen och ner till källaren. En familj på tre personer
bodde i huset berörd kväll. Det fanns även en hund och en katt i huset.
Huset hade ett direktkopplat villalarm till en larmcentral.
3.2 Beskrivning av olycksförloppet samt utlarmning
Följande beskrivning är en summering av olycksförloppet samt utlarmningen. Det finns en
tidslogg på olycksförloppet samt utlarmningen i bilaga 1.
Klockan:02:48:19 i december 2019, utlöstes brandlarmet i huset. Familjen vaknade och en
brand hade utbrutit i vardagsrummet på entré våningen. P2 och P3 försökte att släcka branden
med vatten. P1 ringde 112 SOS Alarm, klockan 02:49:47. Brandförloppet gick mycket fort och
branden var svår att släcka. P2 ropade till P1 som stod på andra våningen att de behövde
utrymma huset. P2 uppfattade att P1 också började utrymma, men P1 skulle hämta deras hund
och katt innan utrymning gjordes.
Klockan: 02:50:20. Medlyssning aktiverades av SOS Alarm. Dvs. LC och insatsledaren (IL)
Alingsås fick medlyssning på pågående samtal hos 112 SOS Alarm. LC var just då bemannad
med två operatörer.
Klockan: 02:50:36. En till person ringde till 112 SOS Alarm. Personen var mycket stressad och
förmedlade att huset brinner. SOS Alarm försökte få fram på vilken adress branden var. Till slut
fick SOS Alarm svar. Branden var på samma adress som pågående händelse och man kunde
konstatera att inringaren var en förbipasserande person. LC fick också medlyssningen på
samtalet. När LC konstaterade att samtalet berörde pågående händelse, så lämnade LC
medlyssningen. SOS Alarm fortsatte intervjua inringaren, enligt rutin. Under fortsatt intervju
framgick bl.a. ny information om att en person var kvar i huset och att P2 samt P3 stod på
utsidan. SOS Alarm noterade information löpande i ärendet under pågående intervju, som även
LC kunde ta del av.
Klockan 02:50:50. LC larmade ut stort larm Alingsås (252-4000), räddningsenhet, höjdenhet.
Brand i byggnad samt adress sågs på larmskärmen i Alingsås. Ingen raps-talgrupp sågs på
larmskärmen. Insatsledaren tog beslut direkt med styrkeledaren att de använder ”ALIVAR
INFO” som radiokanal för att kommunicera mellan varandra.
Klockan: 02:51:00. Stabchef fick ett sms. LC ringde även stabchefen, för att ge information om
berörd händelse. SC började följa händelsen.
Klockan: 02:52:04. LC larmade ut ledningslarm till insatsledaren.
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Klockan: 02:52:56. Räddningsenhet (252-4010) gjorde status rapporteringen ut. Dvs.
styrkeledaren bekräftade på statuspanelen att räddningsenheten var på väg. Bemanningen var
en styrkeledare och fyra brandmän. Strax efter gjorde även höjdenhet (252-4030) statusrapporteringen ut. Bemanningen på höjdenheten var en brandman.
Klockan: 02:53:18. IL (252-4080) gjorde statusrapporteringen ut. Då hade IL fått en
positionering samt raps-talgrupp till sitt fordon. Räddningsenheterna hade nu en körsträcka på
cirka tre kilometer till skadeplatsen. Cirka fyra minuter körtid, enligt www.eniro.se.
Klockan: 02:53:26. LC gav en totalinformation till 252-4080, 4010, 4030 på tilldelad rapskanal. Bl.a. sades ”oklart om det är någon kvar, övertänt, en person kommer inte ut, vi lägger på
Lerum, kvittens 4080, 4010”.
IL (252-4080) kvitterade totalinformationen, efter kvittensen begärdes resursförstärkning av
251-4080. Bl.a. sades ”Jag vill att ni larmar Lerum, Vårgårda, skicka sms förstärkning1, larma
CSR, antar att även polis och ambulans är larmade.” LC, bekräftade begäran. Enhet 252-4010
gjorde ingen kvittens på totalinformationen.
Klockan 02:53:53. IL (252-4080) larmade CSR genom en knapptryckning från statuspanelen i
bilen, enligt TeleCall. CSR fick ett förinställt medelande i sin Rakel-enhet ”CSR AVRF följ ärendet i
Daedalos respons”. Berörd CSR tog emot medelandet och började följa händelsen.
Klockan 02:54:46. LC larmade ut Lerums brandstation.
Klockan 02:55:10. LC larmade ut Vårgårda brandstation.
Klockan 02:55:32. Ett nytt samtal inkom till 112 SOS Alarm. P1 i huset ringde igen och
berättade att P1 inte kan ta sig ut från andra våning. P1 sa att det brann över allt och det var
mycket rök. P1 ringde från badrummet på andra våning. En hund var också med P1. SOS
operatören meddelade P1 bl.a. att räddningstjänsten var på väg, bad P1 att lägga sig på golvet.
Operatören frågade om P1 ville vara kvar i samtalet och det ville P1. Operatören fortsatte att
prata med P1 om bl.a. att räddningstjänsten var framme nu, de förbereder sig för att gå in och
hämta dig”. P1 blev dock allt mer stressad och hostade allt intensivare ju längre tiden gick in i
samtalet. Tillslut började P1 tappa medvetandet. SOS operatören fick nu inte längre något svar,
utan hörde endast svaga livstecken. Hunden gjorde några skall, sedan kunde hunden inte heller
höras. SOS operatören frågade om P1 kunde slå i golvet. Ingen respons hördes. Operatören
fortsätter att prata till P1 samt till LC.
Klockan 03:02:00. LC ringde två gånger till CSR. Fick ingen kontakt med CSR.
Klockan: 03:10:00. Ett nytt larm inkom till LC, garagebrand i Frölunda. Räddningsenheter och
insatsledare från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) larmades ut till garagebranden. Strax
efter larmet, bemannade stabschefen upp LC med en operatör och en LC ledare. Stabschef och
insatschef (IC) gjorde också en avstämning om någon av berörda händelserna behövde högre
ledningsstöd. IC gjorde en avstämning med respektive IL på vardera händelse. IL i Alingsås

1

SMS förstärkning: Finns behov av personal till skadeplats.
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gjorde bedömningen att inget behov av högre ledningsstöd behövdes. Högre ledningsstöd på
garage branden önskades i Frölunda. IC åkte strax därefter ut till garagebranden.
3.3 Räddningsinsatsens genomförande
Klockan 02:55:50. IL (252-4080) utförde en
vindruterapport (bild 1). ”Fullt utvecklad
brand, Omedelbar åtgärd, dra ner branden på
sidan.” IL tillika Räddningsledare (RL) på
plats. Vid framkomst möttes RL av P2 samt
ambulanspersonal på plats. RL fick
information att P1 var kvar i huset samt en
hund och katt.
Strax efter 252-4080 framkomst, anlände
252-4010 samt 252-4030. Styrkeledaren hade
inte hört någon totalinformation samt
förberedande ordern. Rökdykarna hade klätt
sig för rökdykning. När styrkeledaren klev ur
fordonet fick han information av ambulanspersonalen att en person fanns kvar i huset.

Bild 1: Visar en brand på gavelns östra sida på huset, klockan
02:55:54. Framkörningsbild från 252-4080 kamera.

Direkta åtgärden blev att ”säga hej till branden” dvs. att omedelbart vatten begjuta branden.
Detta utfördes av styrkeledaren med förhöjt lågtryck. Lågor slog ut genom ett fönster och upp
längs fasadväggen på östra sidan av huset. Brandmännen fick ingen uttalad order från
styrkeledaren utan alla började direkt att agera själva, i deras olika roller. RL tog kontakt med
styrkeledaren och förmedlade informationen från P2, att en person fanns kvar på andra våning.
Strax efter gjorde RL sin första ”OBB0”2. Inga
öppna fönster sågs och inga hjälprop hördes
från P1. En till sidoentré uppdagades åt
nordväst. RL tog kontakt med P2 igen för att
få information om berörd sidoentré kunde
användas.
Båda entré dörrarna var användbara för att nå
andra våning (bild 2). Innan ”OBBO” var klar,
hade chauffören placerat ut grenröret framför
entré dörren på östra sidan och ett
traditionella slangsystemet var på plats.
Bild 2: Visar en översiktsbild över vart entré dörrarna finns på
berört hus. Översiktsbild från CityPlanner Alingsås kommun.

Även uppkoppling till brandpost hade påbörjats. RL beslutade att göra ett omfall på
angreppsvägen till sidoentrén, där det inte brann.
När omfallet skulle utföras kunde slangsystemet flyttas snabbt av rökdykarna, då det inte fanns
något vatten i slangarna. Chaufören (252-4010) tillika pumpskötaren hade glömt att trycksätta
2

OBBO: Orientering, Bedömning, Beslut, Order.
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traditionella slangsystemet med vatten. När slangsystemet hade flyttats, påbörjades rökdykning
direkt med inriktning livräddning. Ingen ”funktionskontroll” utfördes innan rökdykningen
påbörjades. Dvs. rökdykarna kollar bl.a. att andningsutrustningen ser bra ut på varandra innan
rökdykning påbörjas. Rökdykarledaren tittade till deras luft innan rökdykningen påbörjades.
Rökdykarledaren hade dock svårt att notera deras tryck, då det regnade ute.
När styrkeledaren tog tag i entré dörrhandtaget på Östra sidan upplevde styrkeledaren en stöt i
handen. Styrkeledaren tänkte att huset måste göras strömlöst. Höjdenhetens chaufför (2524030) tog över styrkeledarens förhöjda lågtryck och fortsatte med yttre släckning.
Styrkeledaren förflyttade sig till sidoentrén för att förmedla att strömmen måste brytas.
Rökdykningen hade dock redan påbörjats och att bryta strömmen fick vänta.
När brandposten blivit färdigkopplad, tog även chauffören (252-4010) fram ett förhöjt lågtryck
och påbörjade yttre släckning tillsammans med chauffören (252-4030) på Östra sidan.
Rökdykarna avancerade in mot andra våningen. Sikten var dålig och värmekameran kunde inte
användas. Rökdykaren försökte torka av skärmen på kameran, men den sotade igen direkt.
Värmen blev påtaglig och började tränga igenom larmställen. Rökdykarna fortsatte att söka en
bit in på andra våning utan resultat. Rökdykarna fick tillslut vända på grund av den kraftiga
värmebelastningen.
Klockan 02:57:32. RL fick information från LC som bekräftade att P1 var vid liv inne i
badrummet på andra våning. Statusen på P1 började dock vara kritisk, enlig LC. RL gav
informationen vidare till ambulanspersonalen att P1 fortfarande var vid liv. RL hämtade
Cyanokit3 från IL fordonet (252-4080) som sedan överlämnades till ambulanspersonalen. RL
hämtade också P2 som fick beskriva direkt till rökdykarledaren vart badrummet var på andra
våning.
När rökdykarna vände neråt tycktes ena rökdykaren höra något bankande från andra våningen.
Rökdykarna stannade upp och lyssnade, men kunde inte höra något mer. Rökdykarna ropade,
men fick inget svar. Det sved på kroppen, det var varmt enligt rökdykarna. Rökdykarna blev
frustrerade då de var tvungna att backa ned, men värmen var för påtaglig.
När rökdykarna kom ut möttes de av sin styrkeledare och P2. Ena rökdykaren ville få bort P2
för att kunna berätta till styrkeledaren om värmen samt att det kunde vara svårt att hitta någon
överlevande. Rökdykarna fick information vart P1 var. Efter beskrivningen vart badrummet var
på andra våningen, bestämde sig rökdykarna för att gå in igen.
Styrkeledaren och chauffören (252-4010) hämtade fläkten för att försöka sänka temperaturen
för rökdykarna. Rökdykarledaren var medveten om att branden kunde förvärras med fläkten,
då branden fortfarande var okontrollerad. När fläkten startades ökade branden på entré
våningen och en fönsteruta på nordvästra sidan gick sönder av trycket. Rökdykarledaren
påförde vatten och dämpade branden.

Cyanokit, är en lösning som ges som dropp i en ven. Det innehåller den aktiva substansen hydroxokobalamin
(vitamin B12a) som reagerar med cyaniden i kroppen för att bilda cyanokobalamin, en ogiftig förening som
utsöndras från kroppen genom urinen. Detta sänker nivåerna av cyanid i kroppen.
3
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När rökdykarna avancerade in kändes värmen av och det sved till på kroppen igen. När fläkten
kom igång så sänktes temperaturen lite och sikten blev lite bättre. När rökdykarna kom upp på
andra våningen så delade de upp sig. Ena rökdykaren sökte efter ett fönster för att göra frånluft.
Rökdykaren hittade ett fönster, men var svårt att öppna. Först tänkte rökdykaren krossa
fönstret, men kom då på att någon kunde stå på utsidan och få glaset över sig. Rökdykaren fick
till slut upp hasparna på fönstret och öppnade fönstret. Rökdykaren såg genast en effekt av
frånluften som skapades. Under tiden hade andra rökdykaren sökt efter badrummet.
Värmekameran fungerade mycket bättre nu för rökdykarna. Värmekameran var ovärderlig för
att lokalisera badrummet. Hela badrummet var helt rökfyllt. Genom värmekameran kunde
rökdykaren se en hund liggandes på badrums golvet och sedan sågs en människa (P1). Nu var
klockan 03:08:09 och rökdykarna hördes via P1s mobiltelefon, enligt SOS Alarms ljudfil.
Rökdykarna kommunicerade ut till sin rökdykarledare via sin rökdykarradio "Person funnen,
person funnen"! P1 var ej kontaktbar, enligt rökdykarna. Ingen räddningsluftmask (revetox)
eller flyktluva användes på P1. Rökdykarna började bära ner P1 direkt ifrån andra våning.
Samtidigt nere på entré våningen valde chauffören (252-4030) att lämna fönstret på utsidan.
Chauffören (252-4030)hade hela tiden på sig sitt rökskydd under släckningsarbetet.
Brandröken var inte tät längre och kunde då fortsatte släckningsarbetet invändigt.
På utsidan hade ambulanspersonalen förberett sig för att ta emot P1. Chauffören (252-4010)
hade röjt trappan på blomkrukor m.m. till andra våning, för att underlätta att bära ner P1.
Rökdykaledaren mötte upp rökdykarna i trappan för att hjälpa till med att bära ut P1.
Rökdykarnas uppfattning var att P1 var avliden.
P1 bars direkt till ambulansbåren och kunde börja vårdas direkt. P1 hade svag puls och P1 fick
bl.a. syrgas och cyanokit inne i ambulansen. Rökdykarna tog en snabb paus på utsidan för att få
ett nytt inriktningsbeslut. Rökdykarna fick till uppgift att söka av allt på övervåningen. Nu var
sikten god och branden var kontrollerad.
Klockan 03:16:19 LC noterade en lägesrapporten som RL gav. ”Alla ur huset, 1 pat medvetslös
egen andning, 2 pat tagit sig ut själva opåverkade”. RL upplyste också att beställning av extra
rökskydd hade gjorts till CSR. RL upplyste LC att CSR hade problem med sin telefon. RL
uppmanade LC att söka CSR via ”Rakel” för att få kontakt. CSR var på brandstationen med extra
inkallad personal. CSR såg till att ett fordon med luftpaket åkte till skadeplatsen.
Samverkan med polisen och ambulans utfördes också under hela insatsen. Samverkan skedde
dock sporadiskt, när RL hade tid att prata. Polisens uppgift var att hålla avspärrningarna till
skadeplatsen. Polisen skulle också planera för en eventuell utrymning av intilliggande
fastigheter i händelse av att brandförloppet skulle öka. Denna plan initierades aldrig.
Ambulanspersonalen tog hand om den berörda familj.
När rökdykarna var åter på andra våning, såg rökdykarna att badrumsfönstret var öppet. Oklart
om fläkten hade hjälpt till att öppna fönstret, när badrumsdörren lämnades öppen.
Rökdykarledaren begärde avlösning för rökdykarna till styrkeledaren. Svaret tillbaka blev att
det inte fanns några avlösare på plats. Rökdykarna sökte av på andra våningen tills reservluften
gick igång. Rökdykarledaren funderade på att be chaufförerna att göra sig redo för rökdykning,
men det gjordes aldrig. Branden var nu kontrollerad på entrévåningen. När rökdykarna kom ut,
togs en paus med lite vatten samt att luftpaket byttes.
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Klockan 03:16:50. Räddningsenhet (252-4610) från Lerum kom till skadeplatsen och hade fått
en förberedande order av RL att rökdyka. Skadeplatsen delades upp i två sektorer.
Styrkeledaren från Alingsås fick samordningsansvaret mellan Alingsås och Lerum. Alingsås
kontrollerade andra våningen samt vinden. Lerum släckte av entrévåningen samt kontrollerade
att branden inte hade spridit sig in i bjälklagen.
Chauffören (252-4010) gjorde plats samt förberedde höjdenheten (252-4030) för användning.
Höjdenheten blev aldrig använd.
När RL pratade lite mer med P2, så fick RL information om gasolflaskor i källaren. RL gav
informationen vidare till styrkeledaren. Styrkeledaren passade också på att frågar RL vart elcentralen kunde vara. El-centralen var också nere i källaren. Två gasolflaskor hittades, varav en
var kopplad till gasolspisen i köket. Strömmen bröts, i övrigt gjordes inga fler åtgärder då
miljön i källaren var okej.
Klockan 03:19:46. Räddningsenhet (252-4410) från Vårgårda kom fram till skadeplatsen. RL
gav order att förbereda för att avlösa Alingsås.
Klockan 03:22:50. Höjdenheten (252-4430) kom från Vårgårda fram till skadeplatsen.
Användes inte under insatsen.
Cirka klockan 03:24:00. 252-4070 kom med sex extra luftpaket från Alingsås brandstation.
Eftersläckningsarbetet påbörjades med viss försiktighet, då polisen hade förmedlat att
skadeplatsen bedömdes vara en brottsplats. En teknisk undersökning skulle utföras.
RL tog kontakt med restvärdesledare. Åtgärder som behövde utföras var att göra huset vind och
vatten tätt, genom att täcka trasiga fönstren. En saneringsfirma kom ut och fick till uppgift att
sätta skivor på fönsterrutornas utsida. Hunden och katten som var avlidna bars ut av
rökdykarna, som sedan saneringsfirman tog hand om. Senare kom även restvärdesledaren ut
till skadeplatsen.
Klockan 05:04:00: Räddningsenhet (252-4010) samt höjdenhet (252-4030) lämnade
skadeplatsen.
Klockan 05:06:00: Räddningsenhet (252-4610) lämnade skadeplatsen.
Vårgårdas räddningsenhet (252-4410) samt höjdenhet (252-4430) och RL (252-4080) var nu
kvar på skadeplatsen.
Cirka klockan 06:00. RL samt Vårgårda avlöstes av personalen i Alingsås som hade kommit in
via ”sms grupp20”.
Klockan 11:00. Räddningstjänst avslutades.
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3.3.1 Olycksorsaker
Vardagsrummet på entrévåningen har de
kraftigaste brandskadorna (bild 3). Det ger stöd
för att det är här primärbranden varit. Varma
rökgaser och rök har spridit sig ut i hallen och
upp för trappan till andra våningen (bild 4).
Detta har resulterat i att ytskikten i hallen och
trapphuset har kolat och antänts på ytan. Det
finns inga tecken på att branden skulle vara
anlagd från utsidan.
Orsaken till branden förblir oklar, enligt Polisen.

Bild 3. Tagen från matbordet i vardagsrummet ut mot hallen.
Foto Polisen.

Bild 4. Taget från Östra entrédörren in i husets hall. Foto Polisen.

3.3.2 Konsekvenser av olyckan
En hund och en katt avled i branden. Inga personer omkom. P1 klarade sig och har lämnat
sjukhuset. Enligt försäkringsbolagets besiktningsman blev huset rök- och brandskadat samt
väldigt lite vattenskador. Renoveringskostnaden för fastigheten hamnar på cirka 8,5 miljoner.
Räddat värde beräknas till cirka 3 - 4 miljoner. Lösöret i huset, är ej medräknat.
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4

Diskussion

GR har gemensamma instruktioner som kan knytas mer eller mindre till berörd händelse.
Utöver GR instruktionerna finns lokala instruktioner, standardrutiner, handlingsprogram
och även föreskrifter som också kan knytas till berörd händelse. Utredarna har inte granskat
samtliga styrdokument och föreskrifter i detalj. Utredarna har valt att se över vissa delar ur
berörda dokument.
Berörd utredning blir den första som görs efter att AVRF anslöt sig till Räddningstjänsterna i
Göteborgsregionen (GR ). Instruktionen för Räddningschef i beredskap i GR instruktion, punkt
6.1-6.4 beskriver hur uppföljningsarbetet ska bedrivas i GR området. AVRF har en
processbeskrivning hur undersökning ska bedrivas. Berörda dokument har ingen hänvisning
till varandra. Utredarna fick uppdraget av AVRF operativ chef. Efter påbörjat utredningsarbete
fick RCB kännedom om påbörjad utredning. Utredningen fick då kompletterande
frågeställningar från chef operativ ledning RSG samt RCB efter påbörjat utredningsarbete. Här
ser utredarna utvecklingsmöjligheter samt ett behov att förtydliga uppföljningsarbetet i berörd
instruktion samt AVRF processbeskrivning ”Undersökning, LSO 3kap 10§”. Som en eventuell
utvecklingsmöjlighet har RSG t.ex. en avdelning som heter ”Olycksutredning och analys” där
kompetens och erfarenhet finns, när det gäller utredningsarbete. Berörd avdelning har större
möjlighet att vara ”neutrala” vid eventuella känsliga och jobbiga frågor. Avdelning
”Olycksutredning och analys” borde vara en gemensam resurs för Räddningstjänsterna i
Göteborgsregionen.
I berörd diskussion har utredningen valt att inte redovisa med sekunderna, utan kommer utgå
ifrån påbörjad minut anvisning. Genom en god datainsamling ifrån bl.a. tidsloggar, film från
hjälmkameran, ljudfil, m.m. kan utredarna få fram en tidslinje över vad som har hänt. Huset
hade rökdetektorer utplacerat på samtliga våningsplan och därav kan utredarna följa en trolig
hastighet på rökutvecklingen. Husets yta var 188 kvadratmeter och blev mer eller mindre
rökfyllt på cirka fyra minuter efter första indikering från brandlarmet. Reaktionstiden för
boende att larma SOS Alarm, blev cirka en minut efter första indikering från brandlarmet.
Villalarmets larmcentral var 10 sekunder snabbare att kontakta SOS Alarm, dock så bröts
samtalet efter 13 sekunder med SOS Alarm av okänd anledning. Här visas vikten av att ringa
SOS Alarm, även om brandlarmet är direktkopplat till en larmcentral.
När LC fick bekräftat i medlyssningen att händelsen var en brand i Alingsås, larmade LC ”stort
larm” efter 28 sekunder. Inget förlarm tillämpades, LC bedömde att förlarm inte behövdes.
Tanken var att få ut larmet, så fort som möjligt. Enligt Utryckningsbestämmelser för
Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen (GR) giltig fr.om. 2019-10-01. ”När förlarm tillämpas
larmas en brandstation innan en intervju är slutförd av LC i syfte att minimera responstiden.
Förlarm efterföljs alltid av ett huvudlarm (eller avbrutet larm). Förlarm ska om det inte fördröjer
huvudlarmet tillämpas på brand i byggnad, trafik-olycka, utsläpp av gas samt alla händelser på
eller i vatten. Eventuella lokala tillägg ska godkännas av styrgruppen för GR-samarbetet.”
Under dessa 28 sekunder hade LC inte hunnit att positionera ut händelsen i sitt system. Därav
fick styrkan i Alingsås ingen tilldelad rapskanal, på första utlarmningen. Resultatet med att
undvika förlarm, blev ingen tidsvinst. Styrkan och IL la tid på vilken radiokanal som skulle
användas mellan varandra. Även missförstånd uppstod, IL fick sin utlarmning cirka två minuter
efter inkommit samtal till SOS Alarm. LC hade då hunnit att positionera ut händelsen och en
rapskanal hade fördelats till IL fordonet (252-4080). IL tog då för givet att övriga enheter i
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Alingsås hade också blivit tilldelad berörd rapskanal. Så var inte fallet, utan övriga enheter
hade inte fått någon rapskanal och kunde därmed inte höra totalinformationen, förberedande
ordern samt framkomstrapporten.
När LC gav totalinformationen, kvitterade endast IL fast LC begärde kvittens från 252-4010. LC
frågade inte efter kvittensen från 252-4010. LC uppmärksammade inte att 252-4010 ej hade
blivit tilldelad någon rapskanal. LC tänkte att styrkan hade fullt upp att förbereda sig, då
framkörningstiden var kort och ville inte störa. Styrkeledaren i 252-4010 tänkte att
totalinformationen kommer snart från LC. Styrkeledaren har upplevt från andra larm att
totalinformationen kan komma efter några minuter. Dvs. LC ville inte störa styrkan och
styrkeledare avvaktade att ropa upp till LC.
Genom ingen tilldelad rapskanal uteblev totalinformationen som bidrog till att 252-4010 och
252-4030 inte fick någon mental förberedelse samt ingen förberedande order kunde ges.
Styrkeledaren bör dock ropa upp LC direkt, om enheten inte har fått någon information om
berört larm, enligt LC. Enheter som larmas ut på ”prio ett” händelser ska prioriteras att svaras
på även om belastningen är hög på LC. Enligt ”Utryckningsbestämmelser för GR” står det
följande om totalinformation. ”Totalinfo ges då beräknade först anländande enheter samt högre
ledningsfunktioner kvitterat larm via statusrapportering. För att minska belastningen i etern
begär LC vilka som muntligt ska kvittera totalinfo. Totalinfo upprepas då förstärkande enheter
kvitterat larm via statushantering, samt vid behov flera gånger under framkörning.” När 2524080 kvitterade larmet från statusrapporteringen gav LC totalinformationen efter 8 sekunder.
Utredarna har inte gjort någon uppföljning på styrkeledarens indikationer att
totalinformationen har dröjt samt eventuell orsak till fördröjning från tidigare larm. Det får bli
en separat utredning.
Utlarmningen av extra enheter från Lerum och Vårgårda tog cirka fem minuter efter samtalet in
till SOS Alarm. Normalt brukar en närliggande station bli larmad direkt efter huvudlarmet, vid
konstaterad brand i byggnad. LC hade inga pågående eller några andra nya larm under dessa
minutrar. Under berörd tidsperiod inkom dock tre medlyssningar totalt till LC. Enligt LC, kan
medlyssningarna vara orsaken till fördröjningen.
AVRF har vissa tider att förhålla sig till, enligt handlingsprogramet. Bl.a. anspänningstiden för
Alingsås brandstation dvs. från larm till att styrkan ska lämna brandstationen är 90 sekunder.
Anspänningstiden blev cirka två minuter efter kvittering. Fördröjningens orsak var troligen
diskussionen om vilken radiokanal som skulle användas. En annan tid att förhålla sig till är
insatstiden, fem till tio minuter inom tätorten i Alingsås. Dvs. insatstid avses tiden från det att
larm inkommit till räddningstjänsten och till dess att räddningsarbetet har påbörjats.
Insatstiden blev cirka sju minuter på berörd händelse.
Strax efter utlarmningen av Lerum och Vårgårda, kom fjärde samtalet in till SOS Alarm samt LC.
Fjärde samtalet var från P1 som inte kunde ta sig ut från badrumet på andra våningen.
Operatören frågade bl.a. om P1 ville vara kvar i samtalet och det ville P1. Utredarna ser att
denna fråga, kan ha haft en stor betydelse för P1s överlevnad. Samtalet blev cirka 13 minuter
och normalt brukar ett samtal vara några få minuter. LC lyssnade till och från under pågående
medlyssning. Samtalet var dramatiskt, SOS operatören samt LC kunde höra att P1 blev svagare
och svagare, tillslut var P1 inte kontaktbar. Dvs. i berört brandförlopp, med en stängd
badrumsdörr kunde P1 hålla sig i liv i cirka 13 minuter. Hur många fler minuter P1 hade klarat
av är oklart, men troligen inte många fler.
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Medlyssningstiden för LC kan vara orsaken till att ”SMS Förstärkning” tog cirka 19 minuter att
larma ut, efter begäran ifrån IL. LC var dock bemannad med två operatörer och inga nya larm
hade inkommit under medlyssningstiden. Stabschefen trodde att IL började tänka
systemledning under framkörning då IL begärde ”SMS Förstärkning”. Dvs. bygga upp
beredskapen i Alingsås. Tanken från IL var att få in personal som kunde stödja insatsen med
bl.a. köra ut luftpaket till skadeplatsen. Utredarna kan ej finna någon GR instruktion som
beskriver vad ”SMS Förstärkning” innebär samt vem som aktiverar tjänsten.
IL gjorde även begäran att larma CSR. LC larmade ut CSR cirka två minuter efter begäran från
IL. När LC larmar CSR görs en ”Call-out” till en handburna Rakelterminal (252-4180) samt ett
sms skickas till CSR mobiltelefonen. LC fick inget svar från CSR. Vid intervjuerna med LC och SC
nämner båda att CSR larmades ut via personsökare. CSR i AVRF har ingen personsökare i drift. I
Utryckningsbestämmelserna 2.13 står det följande. ”CSR söks primärt av SC vid behov via telefon
eller personsökare.” Om LC operatören hade vetat att CSR i AVRF bar en Rakelterminal skulle ett
individanrop kunna göras, likväl som CSR kunde kontakta LC via Rakelterminalen. Utredarna
kan inte hitta någon GR instruktion som beskriver hur man ska agera om primär vägarna slås ut
(”telefon eller personsökare”) för att aktivera CSR samt vilka kommunikations alternativ som
kan användas. AVRF använder Rakel och mobiltelefonen som aktivering och därav finns två
kontaktvägar och kommunikationsvägar, om t.ex. mobilnätet tillfälligt skulle ligga nere. Om
övriga CSR i GR, SC samt RCB har tillgång till olika kommunikationsalternativ, kan utredarna
inte hitta någon information om.
Anledningen till att LC och SC inte fick någon kontakt direkt med CSR beror på flera faktorer. IL
aktiverade CSR via en knapptryckning från sitt fordon innan totalinformationen gavs ut från LC.
CSR fick då en ”Call-out” på sin Rakelterminal. Enligt Utryckningsbestämmelserna 2.13 står det
följande. ”CSR kan utöver sökning från SC, även informeras per automatik i syfte att påbörja egen
informationsinhämtning, värdering och analys av händelsen utan förväntning att kvittera mot SC
eller LC (mer än när tidskritisk information måste lämnas). Respektive organisation ansvarar
själva för att utifrån egen ambitionsnivå göra systemval och kriterier för att informera CSR per
automatik.” AVRF har valt att kunna aktivera CSR via IL. Detta finns dock inte beskrivet i någon
instruktion. Lokala instruktionen för CSR, är ej färdigskriven vid skrivande stund.
CSR mobiltelefonen var ej i funktion då ett nytt abonnemang hade installerats kvällen innan
berörd händelse. Mobiltelefonen hade låst sig då telefonen begärde pinkod. Något som CSR inte
hade tillgång till samt aldrig behövt tidigare. CSR använde en tillfällig mobiltelefon tills
problemet var löst. CSR informerade IL om tillfälliga mobiltelefonen när problemet uppstod.
Därav fick LC eller SC ingen kontakt med CSR, när de försökte nå CSR via mobiltelefonen. När LC
nämnde till IL att de inte fick tag på CSR, så upplyste IL att söka CSR via Rakel. Utredarna kan
inte hitta någon instruktion som beskriver att CSR även kan nås via Rakel (252-4180). Det finns
dock inlagt i kontaktkortet på LC vilka vägar som CSR kan nås.
CSR gjorde också försök att nå SC via tillfälliga mobiltelefonen, men fick inget svar. Enligt
Utryckningsbestämmelserna 2.13 står det följande. ”CSR kvitterar genom att kontakta SC. Om
SC inte går att nå ska kvittens ske till LC”. CSR kontaktade LC cirka 37 minuter efter första ”Callout”.
Vid ett eventuellt andralarm i Alingsås är målsättningen för tätorter att en räddningsinsats ska
kunna påbörjas inom 20 minuter, enligt AVRF handlingsprogram 2019. CSR hade byggt upp
beredskap på brandstationen i Alingsås samt Vårgårda genom att skicka ”sms grupp20”. Denna
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typ av aktivering av personal skulle kunna jämföras som ett ”värn”. Dvs. vid aktivering så vet
man inte hur många som kommer. CSR ser dock mycket fort hur många som kvitterar berört
sms. Fem personer kom till Alingsås brandstationen, efter cirka 8 - 13 minuter. LC samt SC hade
dock ingen vetskap om denna resurs fanns på plats tills CSR och SC fick kontakt med varandra.
RCB har ansvaret för beredskapshanteringen i GR. RCB har tilldelat mandat till SC att
beredskapen utifrån behovet initialt anpassas genom förflyttningar vid räddningsinsatser,
enligt Instruktion för RCB i GR. Utöver CSR beredskapshantering så påbörjade SC
beredskapshantering genom att larma ut Sollebrunn cirka 24 minuter efter larmet, för att täcka
ett eventuellt andra larm i Vårgårda- och Alingsås kommun. Sollebrunn har 6 minuter som
anspänningstid samt en körtid på cirka 10 minuter till berörd täckpunkt. Dvs. AVRF hade efter
cirka 40 minuter en räddningsenhet från Sollebrunn placerad på berörd täckpunkt, för att
kunna utföra en räddningsinsats inom 20 minuter för båda kommunerna. Även Lerums RIB4
larmades strax efter, för att ha beredskap för RSG och AVRF.
Utredredningen kan inte finna någon GR- instruktion som beskriver ”sms” funktionen. Det finns
ett framtaget dokument som beskriver beredskapshanteringen i AVRF (”Beredskaps
instruktion för AVRF”) . Instruktionen har dock inget giltighets datum, vem som har upprättat
instruktionen eller vem som har beslutat om instruktionen. Berört dokument som benämns
som en instruktion är ingen instruktion. Dokumentet var ett underlag för operativ chef i AVRF
för att presentera AVRF organisation, innan anslutning till GR gjordes. Dvs. berört dokument är
inte aktuellt. Här ser utredarna vikten av att ha en tydlig styrdokumentshantering, för att inte
skapa otydligheter inom organisationen. Utredarna anser att gällande styrdokument för GR bör
placeras på en gemensam databas, så berörda inom GR alltid får tillgång till dom gällande
styrdokumenten. Utredarna ser att AVRF beredskapsfrågor med bl.a. ”sms system” samt när ett
andra larm ska kunna påbörjas, behöver förtydligas i lämplig GR instruktion.
Utredarna upplever att CSR rollen är otydlig. Bl.a. hänvisar GR instruktionen för CSR till andra
instruktioner som inte är färdigställda. ”Rådande rutiner och instruktioner för stabsverksamhet
inkl. närförberedelsefasen samt lokala instruktionen för CSR”.
Varken 252-4080, 4010, 4030 gjorde någon statusrapportering när de kom fram till
skadeplatsen. Troligen glömdes statusrapportering ”framme” bort pga. av ”tempot” som blev
när enheterna kom fram till skadeplatsen. Utredarna har inte tittat på fler händelser om
statusrapportering ”framme” saknas. Detta får iså fall göras i en separat utredning.
Idag har AVRF en lokal rökdykarinstruktion som är fastställd 2006-09-19 och är gällande.
Berörd instruktion bygger dock på en gammal AFS 2005:6. Utredarna har då valt att inte se
över om berörd instruktion har efterlevts . Utredarna har använt gällande AFS 2007:75 för att i
stort se om berörd föreskrift har efterlevts.
RL utförde en riskbedömning innan rökdykning påbörjades. Bl.a. var riskerna rimliga i
förhållande till vad som kunde uppnås med insatsen. Byggnaden var tillräckligt intakt. Yttre
släckning behövdes genomföras för att hålla ner intensiteten på branden, enligt RL.
Riskbedömningen pågick under hela insatsen. Här kan utredningen se vikten av att SOS
RIB: Räddning i beredskap.
AFS 2007:7: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt allmänna råd om tillämpningen av
föreskrifterna.
4
5
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operatören stannade kvar i samtalet och att LC förmedlade informationen vidare till RL.
Hypotetiskt kunde RL ha fattat beslutet att avbryta rökdykningen pga. hur brandförloppet var
samt indikationerna från rökdykarna om värmebelastningen. Dvs. hur långt ska RL pressa
rökdykarna, om det inte finns några liv kvar att rädda.
Enligt 6 § AFS 2007:7, ”Rök- eller kemdykning får påbörjas tidigast när en riskbedömning
genomförts enligt 5 §, bemanningen är tillräcklig och en funktionskontroll är genomförd på
andningsutrustningen”. Enligt rökdykarna brukar det slarvas med funktionskontroll på
varandra och så även på denna händelse.
För att efterleva AFS 2007:7, 12 § står det bl.a. i kommentarer till enskilda paragrafer och
bilagor. ” Med säker tillgång till släckvatten avses att släckvatten, under hela tiden insatsen
pågår, finns framme hos rök- och kemdykarna. För att säkerställa detta behövs normalt en
särskild person som står i förbindelse med rökdykarledaren. Förutom att vattentillgången behöver
övervakas behöver även fel kunna åtgärdas omedelbart eller varnas för så att rökdykarnas
säkerhet inte äventyras om det skulle uppstå ett allvarligt vattenläckage eller någon annan
störning i vattenförsörjningssystemet. Om en riskbedömning visar att det genom tekniska
lösningar går att garantera säker tillgång till släckvatten, t.ex. genom minst två av varandra
oberoende system, kan sådana lösningar eventuellt ersätta en fysisk person.”
Chauffören på 252-4010 kopplade
brandposten direkt till 252-4010, ingen
reservslang lades ut, enligt standardrutinen
(bild 5).
Chaufören på 252-4010 utförde bl.a. yttre
släckning samtidigt som rökdykarinsats
pågick. Vilket avstånd ifrån pumpen samt
övriga arbetsuppgifter får en pumpskötare
utföra, innan det krävs en teknisk lösning är
oklart?
AVRF har gjort bedömning att en brandpost i
centrala Alingsås kan tillgodoses som en
tekniska lösning, enligt AVRF operativ chef.

Bild 5. Visar AVRF standardrutin förslanguppbyggnad, säkert vatten.

Alla i gruppen visste vad som skulle göras inledningsvis utan en order från styrkeledaren. I
stort inleddes standardrutin ”brand i byggnad” på samtliga positioner. Styrkeledaren avvek från
rutinen och gjorde en omedelbar åtgärd genom att ”säga hej till branden” dvs. påföra vatten
direkt på huset. Även rökdykarna avvek från rutinen genom att byta plats när rökdykningen
påbörjades, utan någon direkt förklaring. ( Dvs. rökdykare ett, blev rökdykare två.) Under
räddningsinsatsens första 10 minuter påfördes vatten hela tiden, mer eller mindre, parallellt
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med rökdykarinsatsen. Allt ifrån chaufförerna, rökdykarledaren, styrkeledaren samt
insatsledaren höll i ett strålrör. Utredarna tycker att en standardrutin ska kunna brytas och
anpassas efter rådande händelse, för att uppnå bästa effekt. Dvs. kunna tänka utanför ”boxen”.
Värmen som rökdykarna upplevde vid första försök var ifrån vattenångorna från yttre
släckningen samt brandgaserna. Att påföra pulver eller X-fog istället för vatten har diskuterats,
för att minska värmebelastningen för rökdykarna. Att spruta in mycket pulver kan göra sikten
dålig. X-fog kyler brandgaserna snabbare än vad vatten gör, så troligen hade X-fog minskat
värmebelastningen snabbare.
Beslutet att använda fläkten bidrog till att rökdykarna kunde göra ett nytt försök då fläkten
sänkte tempraturen för rökdykarna. Det är ett svårt beslut att göra då branden kan tryckas mot
personen som ska räddas samt att brandförloppet kan ökas. Med facit i handen var det troligen
ett avgörande för att kunna utföra livräddningen.
Rökdykarna hörde något bankande när de vände tillbaka. Troligen hörde rökdykarna hunden
som gjorde några få ”skall”, enligt ljudfil från SOS Alarm.
Denna lördag var arbetslaget en brandman extra i arbetslaget. Normalt är bemanningen en
insatsledare, en styrkeledare och fyra brandmän i Alingsås. Den femte brandmannen i
arbetslaget är för att täcka upp ledigheter, sjukskrivningar m.m. Med en extra brandman på
berörd händelse kunde livräddning och släckning utföras parallellt. Utredarnas bedömning är
att en extra brandman på arbetslaget hade en stor betydelse för livräddningen samt att
brandskadorna begränsades. Med tanke på att berört hus på 188 kvadrat meter blev rökfyllt på
cirka fyra minuter, så behöver åtgärder göras så fort som möjligt. AVRF har tidigare framfört ett
flertal argument till politikerna för betydelsen att vara en brandman till på arbetslagen i
Alingsås, enligt operativ chef AVRF.
P1 som själv inte kunde utrymma från sitt hus, fick hjälp cirka 18 minuter efter larmet. Totalt
sett hade räddningstjänsten kontroll över händelsen cirka 26 minuter efter larmet.
I Alingsås och Vårgårda kommun finns ett Cyanokit (5g) som räcker till en vuxen person.
Cyanokit finns i IL bilen (252-4080). Utöver placeringen i AVRF finns det väldigt få cyanokit i
regionen. Bl.a. finns cyanokit på sjukhusen i Göteborg samt ambulanshelikoptern för regionen.
Landstinget bekostar Cyanokit eftersom det är ett läkemedel som Landstinget ansvarar för.
Cyanokit på 5g kostar cirka 9000 kronor och har kort hållbarhet. Cyanokit ska ges som en
akutbehandling så snart som möjligt efter förgiftning. Det ska ges som en intravenös infusion
under 15 minuter. För vuxna är stardosen 5 g. För barn 70 mg per kilo. Cyanokit ska ges
tillsammans med andra lämpliga åtgärder, inklusive att låta patienten andas syrgas.
Leveransen för ett nytt cyanokit till AVRF kan ta allt ifrån dagar till veckor efter ett cyanokit
har nyttjas. AVRF hade haft tre noterade händelser ”Brand i byggnad” samma vecka som berörd
händelse inträffade. Ingen av händelserna hade behov av att nyttja cyanokit. Dvs. det var tur att
ett cyanokit fanns tillgängligt för berörd händelse. Om inte berörd behandling kunde ha
påbörjats direkt, fanns en trolig risk för att P1 hade kunnat avlida.
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Utlåtande från ambulansöverläkaren i Södra Älvsborg angående berörd händelse.
”Cyanidförgiftning har mycket hög dödlighet och tidigt insatt behandling är avgörande för
överlevnad. Eftersom kolmonoxid och cyanidförgiftning ofta har liknande symtom, kan man inte
på prehospital nivå skilja mellan dessa två förgiftningar, som dessutom båda kan förekomma vid
brand i byggnad. Rekommendationen är därför att vid alla fall där man misstänker
cyanidförgiftning skall antidotbehandling inledas omedelbart. Vid kolmonoxid förgiftning är den
viktigaste behandlingen hög koncentrerad syrgas administrerad snarast möjligt. I detta specifika
fall är patienten medvetslös och har sot kring mun, har räddats ur en byggnadsbrand. Således
uppfylls kriterier för både kolmonoxid-och cyanidförgiftning. Tidig behandling med oxygen och
Cyanokit är avgörande för överlevnad.”
25 Juli 2009 skedde en katastrofal lägenhetsbrand i Rinkeby där 7 personer omkom och 1
person skadades av brandrök i trapphuset. Enligt Statens haverikommission, Rapport RO
2010:01 Lägenhetsbrand, Rinkeby, Stockholms län, den 25 juli 2009.
”Hade de drabbade emellertid fått behandling med syrgas och omgående givits antidoter mot
cyanväteförgiftning hade möjligheterna för en positiv utgång för någon eller några av de
drabbade sannolikt förbättrats”.
Resultatet att ha ett cyanokit på räddningstjänstens ledningsfordon anser utredarna som
positivt. Något som bör ses över är rutinerna om en händelse har flera personer som behöver
behandlingen. Akutbehandling ska ske så snart som möjligt efter förgiftning. Då närliggande
ambulanser inte har dessa cyanokit, vem koordinerar ut flera cyanokit från Göteborg, då
körtididen är mellan 35-50 minuter till Alingsås och Vårgårda? Leveransrutiner för att
återställa ett cyanokit till AVRF är oklara. Utredarna anser att detta bör utredas vidare, då
berörd behandling visar goda resultat.
Syrgasen blev borttagen från AVRF, maj 2018. Många räddningstjänster har fortfarande kvar
sin delegation på syrgas. Det råder delade meningar i Sverige om syrgasens vara eller inte vara
hos räddningstjänsterna. Vid berörd händelse samt Rinkeby branden 2009 framgår det tydligt
att syrgas visade på en god effekt vid kolmonoxid förgiftning. Utredarna anser att syrgas frågan
bör tas upp igen, då berörd behandling visade på bra resultat.
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5

Rekommendationer
1. Göteborgsregionens Räddningstjänster bör utreda vidare om rutinerna med cyanokit och
syrgas behandling. Dvs. hur kan Landstinget och Göteborgsregionens Räddningstjänster
tillsammans snabbt få ut cyanokit och syrgas till nödställda vid brand i byggnad?
2. Göteborgsregionens Räddningstjänster behöver en gemensam databas, där berörda
läsare kan hämta och läsa aktuella styrdokument som berör GR.
3. Göteborgsregionens Räddningstjänster bör utveckla och förtydliga instruktionen RCB i
GR, punkt 6 ”Uppföljning”. Exempel, vad är kritiska insatser? Ska lokala styrdokument
hänvisas i berörd instruktion som berör uppföljningsarbete? Bl.a. har AVRF en lokal
processbeskrivning (giltig fr. o m 2019-01-01) hur undersökning ska bedrivas.
4. Göteborgsregionens Räddningstjänster bör arbeta vidare med att utveckla och förtydliga
instruktionen för CSR.
5. Göteborgsregionens Räddningstjänster bör förtydliga hur LC, RCB, SC samt CSR ska agera
om primär vägarna (”telefon eller personsökare”) slås ut samt vilka alternativa
kommunikationsvägar som ska användas t.ex. om mobilnätet tillfälligt har utslagits.
6. AVRF har idag en lokal rökdykarinstruktion som är fastställd 2006-09-19 och är gällande.
Berörd instruktion bygger dock på en gammal AFS 2005:6. Rökdykarinstruktion behöver
uppdateras med gällande AFS för rök- och kemdykning.
7. AVRF behöver repetera kunskapen om alternativa släckmedel som exempel X-fogs
användningsområden.
8. AVRF beredskapsfrågor med bl.a. ”sms system” samt när ett andra larm ska kunna
påbörjas, behöver förtydligas i lämplig GR instruktion.
9. AVRF behöver se över placering av styrdokument så att läsarna hittar dessa lätt.
Utformning av styrdokumenten behöver även ses över så att det framgår som t.ex.
”upprättat av, beslutat av, när, giltighet”. Styrdokument kan ha olika benämningar. Det
viktiga är dock inte vad dokumenten kallas utan att organisationen har en gemensam
terminologi för styrdokumenten och att de följer en given hierarki så att läsaren känner
igen sig och förstår vilken vikt de olika dokumenten har, eller vilken grad av styrning de
anger. AVRF bör också ta hänsyn till Göteborgsregionens räddningstjänster, då AVRF
delar på styrdokument.
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Bilaga 1: Tidslogg.
Klockan 02:48:19. Första rökdetektorn indikerade från hallens entré och brandlarmet i huset
började tjuta, enligt brandlarmcentralens tidslogg.
Klockan 02:48:52. Rökdetektorn från andra våning indikerade, enligt brandlarmcentralens
tidslogg.
Klockan 02:49:27. Brandlarmcentralen larmade ut väktare till berörd adress, enligt
brandlarmcentralens tidslogg.
Klockan 02:49:37. Brandlarmcentralen kontaktade SOS Alarm. Samtalet bröts efter 13
sekunder. Brandlarmcentralen hann förmedla ungefär ”jag ringer från larmcentralen och jag
har ett röklarm i Alingsås”. Sen bröts samtalet och ingen mer kontakt skedde i anslutning till
detta. Räddningstjänstens ledningscentral (LC) och insatsledaren (IL) Alingsås hann aldrig få
medlyssning på berört samtal.
Tid startas:00:00:00. Klockan 02:49:47. P1 som bor i berört hus ringde 112 SOS Alarm. P1
informerade bl.a. om att det brann i vardagsrummet på berörd adress i Alingsås.
Tid: 00:00:33. Klockan 02:50:20. Medlyssning aktiverades av SOS Alarm. Dvs.
Räddningstjänstens ledningscentral och Insatsledaren Alingsås fick medlyssning på pågående
samtal hos 112 SOS Alarm. LC var bemannad med två operatörer vid rådande stund.
Tid: 00:00:49. Klockan 02:50:36. En till person ringde till 112 SOS Alarm. Personen var mycket
stressad och förmedlade att huset brinner. SOS Alarm försökte få fram vilken adress branden
var. Till slut fick SOS Alarm svar. Branden var på samma adress som den pågående händelsen
och man kunde konstatera att inringaren var en förbipasserande person. LC fick också
medlyssningen på samtalet. När LC konstaterade att samtalet berörde pågående händelse, så
lämnade LC medlyssningen. SOS Alarm fortsatte intervjua inringaren, enligt rutin. Under
fortsatt intervju framgick bl.a. ny information om att en person var kvar i huset och att P2 samt
P3 stod på utsidan. SOS Alarm noterade information löpande i ärendet under pågående intervju,
som även LC kunde ta del av.
Tid: 00:01:01. Klockan 02:50:48. Tilldelades ärende (T)6 till berörda räddningsenheter (2524010, 252-4030). Adress i text skickades, men ingen raps-kanal hade tilldelats vid berörd
tidpunkt.
Tid: 00:01:03. Klockan 02:50:50. Utlarmning Stort larm Alingsås (252-4000), räddningsenhet,
höjdenhet. Brand i byggnad samt adress sågs på larmskärmen vid larmkläderna. Ingen rapstalgrupp sågs på larmskärmen. Insatsledaren tog beslut direkt med styrkeledaren att de
använder ”ALIVAR INFO” som radiokanal för att kommunicera mellan varandra.
Tid: 00:01:13. Klockan: 02:51:00. Stabchef fick ett sms. LC ringde även stabchefen, för att ge
information om berörd händelse. SC började följa händelsen.

6

Tilldelades ärende: Innebar att LC påbörjade att skicka ärendet till berörda räddningsfordon.
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Tid: 00:01:17. Klockan 02:51:04. Vaktbolaget ringde SOS Alarm och förmedlade om röklarm
från berörd adress. LC fick också medlyssning, inget nytt framgick.
Tid: 00:02:09. Klockan 02:51:56. Tilldelades ärende (T) till insatsledaren (252-4080). Adress,
positionering, raps-talgrupp hade tilldelats vid berörd tidpunkt.
Tid: 00:02:17. Klockan 02:52:04. Utlarmning (252-4000), ledningslarm Insatsledare.
Tid: 00:02:22. Klockan 02:52:09. Flera sabotagelarm7 från olika rökdetektorer började utlösas
i huset, enligt brandlarmcentralens tidslogg.
Tid: 00:02:29. Klockan 02:52:16. Rökdetektorn från källaren utlöste.
Tid: 00:03:09. Klockan 02:52:56. Räddningsenhet (252-4010) gjorde status rapporteringen ut.
(Dvs. styrkeledaren bekräftade på statuspanelen att räddningsenheten var på väg.)
Bemanningen var en styrkeledare och fyra brandmän.
Tid: 00:03:18. Klockan 02:53:05. Höjdenhet (252-4030) gjorde också statusrapporteringen ut.
Bemanningen var en brandman.
Tid: 00:03:31. Klockan 02:53:18. IL (252-4080) gjorde statusrapporteringen ut. Då hade IL fått
en positionering samt raps-talgrupp i sitt fordon.
Tid: 00:03:39. Klockan 02:53:26. LC gav en totalinformation till 252-4080, 4010, 4030 på
tilldelad raps-kanal. Bl.a. sades ”oklart om det är någon kvar, övertänt, en person kommer inte ut,
vi lägger på Lerum, kvittens 4080, 4010”.
252-4080 kvitterade totalinformationen, efter kvittensen begärdes resursförstärkning av 2514080. Bl.a. sades ”Jag vill att ni larmar Lerum, Vårgårda, skicka sms förstärkning8, larma CSR,
antar att även polis och ambulans är larmade.” LC, bekräftade begäran. 252-4010 gjorde ingen
kvittens på totalinformationen.
Tid: 00:04:06. Klockan 02:53:53. 252-4080 larmade CSR genom en knapptryckning på
statuspanelen i bilen, enligt TeleCall. CSR fick ett förinställt medelande i sin Rakel-enhet ”CSR
AVRF följ ärendet i Daedalos respons”. Berörd CSR tog emot medelandet och började följa
händelsen.
Tid: 00:04:50. Klockan 02:54:37. 252-4080 gav en förberedande order på tilldelad raps kanal
till 252-4010, 4030. Ingen kvittens kom från någon enhet.
Tid: 00:04:59. Klockan 02:54:46. LC larmade ut Lerums brandstation.
Tid: 00:05:23. Klockan 02:55:10. LC larmade ut Vårgårda brandstation.

Sabotagelarm: Innebar att rökdetektor/kabel till rökdetektor blev brandskadade.
SMS förstärkning: Finns behov av personal till skadeplats. Ett sms går till all operativ personal som är anställd på
Alingsås brandstation.
7
8
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Tid: 00:05:45. Klockan 02:55:32. Ett nytt samtal inkom till 112 SOS Alarm. P1 ringde igen och
berättade att P1 inte kan ta sig ut från andra våning. P1 sa att det brann över allt och det var
mycket rök. P1 ringde från badrummet på andra våning. En hund var också med P1. SOS
operatören meddelade bl.a. att räddningstjänsten var på väg, bad P1 att lägga sig på golvet.
Operatören frågade om P1 ville vara kvar i samtalet och det ville P1. Operatören fortsatte att
prata med P1 om bl.a. att räddningstjänsten var framme nu, de förbereder sig för att gå in och
hämta dig”. P1 blev dock allt mer stressad och hostade allt intensivare ju längre tiden gick in i
samtalet. Tillslut började P1 tappa medvetandet. SOS operatören fick nu inte längre något svar,
utan hörde endast svaga livstecken från P1. Hunden gjorde några skall, sedan kunde hunden
inte heller höras. SOS operatören frågade om P1 kunde slå i golvet. Ingen respons hördes. SOS
operatören fortsätter att prata till P1 samt till LC.
Tid: 00:05:56. Klockan 02:55:43. LC larmade CSR. Inget svar från CSR.
Tid: 00:06:03. Klockan 02:55:50. IL (252-4080) gjorde en vindrutetrapport på tilldelad
rapskanal, ”omedelbar åtgärd, dra ner på utsidan, full brand”.
Tid: 00:06:41. Klockan 02:56:28. CSR skickade sms till ”grupp 209” till Alingsås, enligt TeleCall.
Tid: 00:07:28. Klockan 02:57:15. Räddningsenhet (252-4610) gjorde statusrapporteringen ut.
(Bemanningen, en styrkeledare och fyra brandmän.)
Tid: 00:07:32. Klockan 02:57:19. En brandman, två styrkeledare, två stycken insatsledare
kvitterade på ”grupp 20” till Alingsås.
Tid: 00:07:45. Klockan 02:57:32. RL fick information från LC som bekräftade att P1 var vid liv
inne i badrummet på andra våning.
Tid: 00:11:11. Klockan 03:00:58. Räddningsenhet (252-4410) gjorde statusrapporteringen ut.
(Bemanningen, en styrkeledare och fyra brandmän.)
Tid: 00:11:21. Klockan 03:01:08. Höjdenhet (252-4430) gjorde statusrapporteringen ut.
(Bemanning, en brandman.)
Tid: 00:12:13. Klockan 03:02:00. LC ringde två gånger till CSR. Fick ingen kontakt med CSR.
Tid: 00:14:34. Klockan 03:04:21. CSR kom till brandstationen i Alingsås, enligt TeleCall.
Tid: 00:18:22. Klockan 03:08:09. SOS Alarm operatören kunde höra rökdykarna komma in i
badrummet via P1s mobiltelefon som fortfarande var igång. Rökdykarna kommunicerade ut till
sin rökdykarledare via sin rökdykarradio "Person funnen, person funnen"! P1 var ej kontaktbar
och rökdykarna bar ut P1. SOS Alarm avslutade sitt samtal med P1.
Tid: 00:22:36. Klockan 03:10:00. Nytt larm inkom till LC, garage brand i Frölunda.
Räddningsenheter och insatsledare från Räddningstjänsten Storgöteborg larmades ut till garage
branden. Strax efter larmet bemannade stabschefen upp LC med en operatör och en LC ledare.
Tid: 00:21:00. Klockan 03:10:47. LC, ringde CSR. Inget ingen kontakt.
9

Grupp 20: Är ett sms till samtlig operativ personal som kan åka till berörd brandstation inom 20 minuter.
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Tid: 00:22:36. Klockan 03:12:23. LC, skickade sms ”förstärkningslarm Alingsås”. Ingen
kvittering kom in.
Tid: 00:24:36. Klockan 03:14:13. LC, larmade ut Sollebrunn för uppställning10.
Tid: 00:26:11. Klockan 03:15:58. LC, larmade ut Lerums RIB (Räddning i beredskap) för
uppställning.
Tid: 00:26:14. Klockan 03:16:01. CSR, skickade sms ”grupp 20” till Vårgårda.
Tid: 00:26:32. Klockan 03:16:19. LC noterade en lägesrapporten från RL.
Tid: 00:26:39. Klockan 03:16:26. Tre brandmän kvitterade på ”grupp 20” i Vårgårda.
Tid: 00:27:03. Klockan 03:16:50. Räddningsenhet (252-4610) från Lerum kom till
skadeplatsen.
Tid: 00:28:37. Klockan 03:18:24. LC, larmade CSR igen.
Tid: 00:29:13. Cirka klockan 03:19:00. CSR, ringde stabschef. Ingen kontakt.
Tid: 00:29:59. Klockan 03:19:46. Vårgårda (252-4410) framme skadeplats.
Tid: 00:30:03. Klockan 03:19:50. 252-4070 till skadeplats med extra luftpaket från Alingsås
brandstation.
Tid: 00:33:03. Klockan 03:22:50. Vårgårda (252-4430) framme på skadeplats.
Tid: 00:40:30. Cirka klockan 03:30:00. CSR, ringde LC för att nå stabschefen. LC kopplade
samtalet vidare. Stabschef och CSR gjorde sin första avstämningen.
Tid: 00:56:18. Klockan 03:46:05. CSR skickade ett till sms ”Grupp 20” i Alingsås. Ingen kvittens
från någon.
Tid: 01:01:38. Klockan 03:51:25. CSR skickade ett sms ”Grupp 60” i Alingsås. En brandman
kvitterade.
Tid: 02:14:13. Klockan 05:04:00. Alingsås (252-4010, 252-4030) lämnar skadeplats.
Tid: 02:16:13. Klockan 05:06:00. Lerum (252-4610) lämnar skadeplatsen.
Tid: 03:10:13. Klockan 06:00:00. RL (252-4080) samt Vårgårda (252-4410) blir avlösta av
Alingsås (252-4020).
Tid: 08:10:13. Klockan 11:00:00. Räddningstjänst avslutades.

Uppställning: Räddningsstyrkan är beredda att åka direkt på larm i Alingsås och Vårgårda kommun från en
strategisk utvald täckningspunkt, där styrkan kan nå alla orter inom 20 minuter.
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Fördjupad undersökning, brand i byggnad december-2019.
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