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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Larm om rökfyllt radhus inkommer till räddningstjänsten kl. 15:59. 

Räddningscentralen larmar då ut 2 stationer, insatsledare och brandingenjör. Under 

framkörning så får man information om att grannar ser en brand i köket.  

Vid framkomst kl. 16:05 så kan man konstatera att det är ett gavelradhus med en fullt 

utvecklad brand. Man får även uppgift från grannar att de hört rop från övervåningen. 

Med utgångspunkt av uppgifterna så blir inriktningen livräddning. De två första 

stationerna delas in i två sektorer. Vällingby brandstation får inre släckning samt 

livräddning och Kista brandstation får uppgift att begränsa och ventilera taket.  

Flera stationer larmas till platsen som förstärkning och avlösning. Efterhand som 

branden fortgår framkommer det att inga personer finns kvar och att inriktningen blir 

att försöka släcka branden. Insatsen underlättas av att styrkan på taket får hjälp med 

att lokalisera branden i takkonstruktionen genom att insatsledaren sätter in IR-kamera 

med hjälp av en drönare UAV (Unmanned Aerial Vehicle).  

Branden begränsas till gavelradhuset som får en totalskada och radhuset närmast 

gavelradhuset får rökskador och vattenskador i källaren.  

Räddningsinsatsen avslutas kl.20:34  

1.2 Syfte 

För att öka det interna lärandet kring radhusbränder ska studier via kompletterande 

händelserapporter genomföras 2018-2020. Studien är en del av den framtagna 

aktivitetsplanen. 

1.3 Vad utredningen ska belysa 

• Byggnadens brandtekniska utformning 

• Brand och rökspridningens utbredning i fastigheten 

• Val av insatstaktik 

• Val av brandsläcknings- och begränsnings metodik  

1.4 Källhänvisning  

Händelserapport i Daedalos. 

Bilder tagna av SSBF på brandplatsen några dagar efter branden. 

Översiktsbild från Helios, SSBF. 

Bilder från Stadsbyggnadskontorets webbportal. 

Intervjuer med brandpersonal från Vällingby brandstation. 

1.5 Mottagare av utredningen 

Enhetschef Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde. 

Enhetschef för Metod och material. 

Enhetschef Vällingby brandstation. 

Avdelningschef Räddningsavdelningen 

Räddningschef SSBF 
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2 Objekt 

 
Bild SSBF. Husets östra sida. 

 

  
Bild SSBF. Husets västra sida. 

 

Radhusen i området är uppförda 1971. Husen har tre våningar, källarvåning, entréplan 

och en övervåning. Längan där branden uppstod besår av fem radhus. Framför husen 

så finns det ett fristående förråd. På baksidan finns en uteplats och på övre planet en 

balkong. 
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Planritning över entrévåning och övervåning. 

                 
Bild. Stadsbyggnadskontorets webbportal 

3 Händelseförlopp  

Klockan 15:59 kommer det in ett larm om att några grannar ser rök inne i ett 

angränsande radhus. Då Vällingby stationen anländer kl.16:05 konstateras att det är en 

fullt pågående brand i ett gavelradhus. Utrymning av resterande hus i radhuslängan 

inleds med hjälp av polisen.  

Enligt grannar på platsen så har de hört rop på hjälp inifrån huset. Inriktningen blir då 

inledningsvis livräddning. Rökdykarna går in i huset och på börjar rökdykning. De kan 

konstatera att branden har startat i köket och att branden fått fäste i väggar och tak. 

Samtidigt som rökdykning påbörjas så genomförs håltagning på taket. Undertiden 

insatsen pågår så anländer flera stationer till brandplatsen som understöd. 

Insatsledaren delar då inledningsvis in skadeplatsen i två sektorer, VY rökdykning inne 

i radhuset och KI för håltagning på taket. VY:s rökdykare söker av entrévåningen och 

kyler av brandgaserna och beger sig sen upp på övervåningen för att fortsätta sökning 

av eventuella kvarvarande personer. När de är på övervåningen så inträffar en 

övertändning som gör att de måste retirera ut till baspunkten. Lågor slår då ut på båda 

sidor om husets takfot. Man håller nere dessa lågor med släckning utifrån för att de inte 

ska vandra vidare till intilliggande hus. En kort stund efter övertändningen så går 

rökdykare in i huset och slår ner branden igen. Man sätter då in två rökdykargrupper 

som söker av alla tre planen. Då branden är under kontroll öppnar man upp alla 

fönstren och ventilerar ut röken för att få en bra arbetsmiljö. Man fortsätter med att 
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öppna upp vägar och tak för att slutligen släcka branden. Ur miljösynpunkt används 

inte något skum under hela insatsen. 

  

Undertiden släckningsarbetet pågår så har man satt ner dimspikar i takkonstruktionen 

över branden, hus , och samtidigt öppnat upp en begränsningslinje mellan hus  

och . Öppningen görs med ca 80 cm på vardera sida om avskiljande vägg.  

 

 
Bild SSBF Helios. 

 

Till insatsen har även SSBF:s UAV-enhet kommit. Eftersom insatsen ligger inom 5 km 

radie från Bromma flygplats så begär UAV piloten klarering från flygledartornet i 

Bromma eftersom det ligger i UAV pilotens uppgift att säkra luftrummet.   
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Takkonstruktionen är ett platt tak med tätt liggande bjälklag vilket gör att branden får 

svårt att sprida sig längs taket. 

 

   
Bild. Stadsbyggnadskontorets webbportal och SSBF 

 

Även om branden inte sprider sig så snabbt i takkonstruktionen så äter den sig in under 

yttertaket. Man kan då med hjälp av UAV-piloten styra brandpersonalen på taket så att 

de placerar om dimspikarna efterhand utifrån vad piloten ser via IR-kameran och vart 

branden håller på att få fäste. Dimspikarna körs inte hela tiden utan de sätts på i 

intervaller med jämna mellanrum.  

  
 

Man sätter även in skärsläckare i väggkonstruktionen eftersom man kan konstatera att 

det sker brandspridning mellan inner och yttervägg.  
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Eftersom det är ett gavelradhus med utanpåliggande tegelvägg så spärrar man av 

området utanför väggen som en extra säkerhetsåtgärd. Erfarenhet fanns från tidigare 

bränder att tegelväggen kan rasa då man vatten begjuter den från insidan. 

  

 
Bild SSBF. 

 

Branden bedöms snabbt vara under kontroll och då avlösande nattpersonal kommer till 

platsen runt 18-tiden så är arbetsmiljön i brandhuset väldigt god så restvärde kan 

påbörjas 18:15. 

 

 

4 Slutsatser 

4.1 UAV-enhet 

UAV-enhetens medverkan vid denna insatts visade sig vara oerhört effektivt. Samspelet 

mellan UAV-pilot och personalen som arbetade på taket var väldigt lyckosamt.  

UAV-piloten ledde varje enskild brandman till de olika brandhärdarna genom att den 

brandman på taket som pratade på skadeplatskanalen höll upp sin hand och på så sätt 

kunde piloten styra brandmannen till brandhärden så att man kunde placera dimspik 

på rätt ställe. Just i den här branden med denna takkonstruktion så blev arbetet mer 

eller mindre riskfritt. UAV-enheten utgör en stor fördel som beslutsunderlag då man 

ska angripa takkonstruktioner med större luftvolymer som innebär en större risk för 

räddningspersonalen. Förmodligen kommer UAV-enhetens införande göra så att 

säkerheten ökas vid arbete mot bränder på tak.  

4.2 Resursstarka 

En avgörande framgångsfaktor är att vi inom SSBF med vår ledningsuppbyggnad får en 

fördel då vi kan kraftsamla med många resurser, internt och externt, samt att vi kan 

fylla på med personal i insatsens inledande skede. Vid den här branden så blev det 

inget glapp vid överlämningarna, utan arbetet stannade aldrig av vid någon sektor. 
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4.3 Takkonstruktion 

Takkonstruktionen i just den här typen av radhus är väldigt gynnsam. Takets 

uppbyggnad gör att brandröken får svårt att sprida sig då luftvolymen i takbjälklaget är 

minimal. Det innebär att branden behöver lång tid på sig att ta sig in i och igenom 

konstruktionen. Dock är det viktigt att frilägga ytor för att stoppa brandens spridning.     

 

5 Rekommendationer 

Undersökningen har klarlagt att det finns flera avgörande taktiska faktorer som positivt 

påverkat utfallet av insatsen på  Insatsen kan användas som bra 

exempel i kommande utbildningar inom SSBF. Konkreta rekommendationer som är 

rimliga och har stöd i LSO. 

 

Framgångsfaktorer som kan återföras SSBF. 
 

• Utveckla och bibehålla UAV-enheten som ett komplement till 
beslutsunderlag vid större insatser. 

• Offensivt angrepp med rökdykare/brandsläckning och med kontinuitet mot 
initialbranden invändigt i radhuset där branden startat. 

• Använda skärsläckare för att komma åt lokala bränder i 
väggkonstruktionen.  

• Friläggning/kontroll av hotade område vid misstanke om en 

konstruktionsbrand.  

 

Som i tidigare utredningar är en slutsats att SSBF bör fortsätta med en resursstark 

initial utlarmning vid radhusbränder. Det leder till att SSBF ökar möjligheten att 

bekämpa och begränsa brandförlopp som är väldigt kraftiga samt minska 

konsekvensen av brandspridningen. 

 

5.1 Delgivning av rekommendationer 

Rapport lämnad via mail 2020-10-09 enligt mottagarlista. 

SSBF Enhetschef för Olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den 

enskilde. 

SSBF Enhetschef för Metod och materiel. 

 




