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Olycksundersökning Nivå 3
Orsaks-, förlopps- och insatsutvärdering

Brand i byggnad
, 2020-03-27, Helsingborg

Uppdraget

Uppdraget innebär att utreda orsaken, förloppet och hur räddningstjänstens insats
genomfördes. Uppdraget innebär också att återföra erfarenheterna till den operativa
p ersonalen, förebyggandeavdelningen, samt MSB.
Utförd av

Lars-Göran Bengtsson, (Biträdande Utredare: Gert Linderos) RSNV, 2020-08-10
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Anledningen till utredningen

Räddningstjänsten larmades till brand i byggnad/explosion på
, den 27 mars
2020 ca 11 :26:00. Vid framkomst möttes styrkorna av att det kom rök ut ur ett fönster på
tredje våningen. Inriktningen var livräddning och fokus i denna utredning ligger på de
inledande besluten och åtgärderna som räddningstjänsten gjorde.
Speciellt studeras riskbedömningen då larmet inkom som explosion/brand och hur tankarna
gick hos de styrkor som var på väg till platsen. Själva orsaken till branden har inte utretts i
större omfattning. Brandförloppet diskuteras kortfattat.
Larmade enheter

o
o
o
o
o
o
o
o

264- 1180 (VBI)
264- 1080 (Yttre befäl), 1000 (Inre Befäl)
264- 1010, 1030 (släck- och höjdenhet Bårslöv)
264- 1210 (släckenhet City)
264- 1110, 1130 (släck-och höjdenhet Berga)
Restvärdesledare
Ambulans
Polis

Metod

Samtal har skett vid ett flertal tillfälle med den operativa personalen. Platsen besöktes i
samband med branden den 27 mars 2020. Information angående Rakeltrafik och inkommande
larmsamtal har efterfrågats via SOS och delgivits undertecknad.
Information inhämtad från

Operativ personal, händelserapport, SOS, Ambulans, Polis samt Restvärdesledare. Platsen har
besökts av undertecknad tillsammans med Gert Linderos (RSNV).
Avgränsningar

Ambulansens och polisens insats utvärderas inte.
För detaljer kring polisens hantering av ärendet vad gäller brottsmisstankar, hänvisas till
polisen.
Tidpunkterna i rapporten är ungefärliga tider och ska behandlas därefter.
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1. Kortfattad beskrivning av händelsen
Larm inkommer till räddningstjänsten om brand/explosion i byggnad. När första släck- och
höjdenhet anländer till platsen ryker det ur ett fönster på tredje våningen. Inledningsvis tror
man att lägenhetsinnehavaren finns kvar därinne så inriktningen blir livräddning.
Det visar sig dock snart att hen är oskadad och inriktningen övergår till brandsläckning. De
ankommande styrkorna får i uppgift att kontrollera trapphuset och vinden samtidigt som första
styrkan släcker branden. Branden släcks omgående och restvärdesledare tillkallas. Ingen
nämnvärd rök har spridit sig till andra delar i fastigheten.
0 bj ektsbeskrivning
Fastigheten ligger i de centrala delarna av Helsingborgs kommun. Det är ett flerfamiljshus med
tre våningar och fasadbeklädnaden är tegel. Lägenheten består av två rum och kök. Köket och
sovrum vetter m o t - (röd ring i figur I) och på andra sidan finns en balkong ut från
vardagsrummet.
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Figur 1, Flerfamiljshuset sett f r å n - (Norra fasaden) , drabbad lägenhet marflerad med röd ring.

2. Orsaksutredning
Platsen besöktes fredagen den 27 mars samtidigt som branden pågick. Inledningsvis spärrade
polisen av lägenheten för teknisk undersökning, men det beslutet ändrades under de
kommande dagarna. Lägenheten hade dokumenterats väl av räddningstjänsten i samband med
insatsen och då utredningsfokus ligger på själva insatsens utförande valde räddningstjänsten att
inte besöka platsen ånyo.
Utifrån iakttagelser och foto kan man konstatera att det varit kraftig brand i sovrummet. Här
fanns bl.a. en del elektriska komponenter. När räddningstjänsten avancerade in i lägenheten var
det rökfyllt i hela lägenheten och totalt brandskadat i sovrummet. Rökdykarna vittnar om att
de bara behövde släcka några enstaka små lågor i sovrummet.
Övriga delar av lägenheten var kraftigt sotskadade.
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Figur 2 och 3, Köket och sovrummet, båda med fönster ut mot

figur 4 och 5, Hrandskador på väggen i sovrummet och på elektriska komponenter vid fönstret.

Figur 6, Vardagsrummet med fönster och balkong in mot gården.
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Som synes är det kraftiga brandskador inne i sovrummet, framför allt på väggen ovanför sängen
men även på bordet som står vid fönstret.

Slutsatsen blir att det inte är möjligt att bestämma brandorsaken utifrån ovan nämnda fakta; den
får således lämnas okänd.

3. Förloppsutredning
När räddningstjänsten anlände till platsen var glaset till sovrumsfönstret sönder och det
sipprade ut brandgaser relativt långsamt (lågt tryck).

Figur 7, Lätt rök sipprar ut från brandrummet (strax efter räddningstjänstens framkomst).

Efter att ha studerat foton inifrån lägenheten samt hört rökdykarnas berättelse är det troligt att
branden mer eller mindre självslocknat på grund av syrebrist. Sikten vid inträngning var
någon/några meter och det var endast mindre lågor kvar i sovrummet. Så trots att det såg
relativt beskedligt ut från utsidan döljer sig en riskfylld inträngning i lägenheten där tillförseln
av mer luft kan göra att brandförloppet accelererar.

Bra ndförloppskurva
Temperatur

Fullt utveckla d rumsbrand
övertändning

Figur 8, RSNVs figur över brandförlopp, lägenheten innehåller sannolikt brännbara brandgaser.
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Det har inte gått att fastställa exakt tidpunkten för när branden startade. Larm inkom till SOS
ca 11 :26:00 och det är fullt möjligt att branden startat lång tid innan detta. Det förefaller som
att den upptäcktes först när rutorna sprack och ramlade ner.

Slutsatsen är att branden mer eller mindre hade självslocknat när räddningstjänsten anlände.
Sannolikt har det funnits mycket brännbara gaser vid inträngning
Riskerna med inträngning i sådan miljö är sedan länge kända; brandeffekter är hanterbara vid
enstaka dörröppningar men det är viktigt att påbörja kylning av brandgaserna omedelbart.

4. Insatsutvärdering
I nedanstående redogörelse är alla tider ca tider. Larm inkom till SOS 11 :26:00. Larmet
typades som brand i byggnad. Totalinfo gick ut till styrkorna som var på väg till adressen
11:27 :00. Denna var tydlig och innehöll väsentlig information.
Under framkörning kommunicerar 1B med styrkorna om vem som kommer att vara först
framme. Detta är mycket bra för då kan man förbereda sig redan i bilen. Vid framkomst
anlände 1010 och 1030 fördelat på två bilar, det gick ändå förhållandevis snabbt att formera en
första rökdykargrupp med inriktning på livräddning. Detta beslut ändrades ganska snabbt till
brandsläckning då YB fått kontakt med lägenhetsinnehavaren utanför lägenheten och hen var
oskadd.
lnsatstalgrupp uttalas snabbt och kommunikationen fortlöpte utan problem under hela
insatsen via radio men framförallt muntligt.
Samverkan med polis och ambulans fungerade också utmärkt, polisen spärrade av
så att räddningstjänsten kunde jobba ostört och ambulanspersonal fanns tillgänglig om någon
skulle vara skadad.
Riskbedömningen om vad som kan ha exploderat var kortfattad och beslut om insats
påbörjades utan att det fanns någon egentlig tanke om vad explosionen kan ha varit. Men att
viss försiktighet skulle iakttagas uttalades.

Figur 9, Enheterna på plats på

, polis har spärrat av gatan från trafik från båda håll.
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Ankommande enheter fick i uppgift att säkra trapphuset och kolla av andra utrymme såsom
vinden så att dessa var fria från rök. Polisen pratade aktivt med lägenhetsinnehavaren för att
säkerställa att hen inte förvarade något explosivt i lägenheten.
Slutligen avslutades räddningstjänsten ca kl. 12:12:00, och restvärdesledare och representanter
för ägaren till fastigheten tog över.

5. Slutsatser
Efter att ha analyserat händelsen kan man konstatera att brandorsaken inte går att fastställa; för
att komma närmare ett svar hade platsen behövt studeras noggrant och expertis gällande bl.a.
elektiska komponenter hade behövts kopplas in.
Branden hade mer eller mindre självslocknat när räddningstjänsten anlände, läget såg ganska
lugnt ut med sakta flöde av brandgaser ut genom öppningen. Det visade sig dock att hela
lägenheten var kraftigt rökfylld och innehöll sannolikt oförbrända gaser vilka kan antas antända
under rätt förutsättningar. Största försiktighet måste iakttagas vid den här typen av insats.
De rådde en stor osäkerhet runt vad den inledande" explosionen" kan ha varit. Såhär i
efterhand dras slutsatsen att den endast motsvarade ögonblicket då fönsterrutorna sprack av
värmen. Glaser var kraftigt sotat vilket tyder på långvarig ventilationskontrollerad brand på
insidan innan rutorna sprack. Det faktum att glasskärvorna också låg väldigt nära fasaden tyder
på att det inte varit någon kraftig tryckökning som orsakat att de gick sönder.

I

~---

-

Figur 10 och 11, Glasets placering utanför byggnaden, kraftig sotning på glaset.

Utifrån ovan nämnda förutsättningar gick insatsen bra, formering till en rökdykargrupp gick
bra även om personalen var uppdelat på två bilar vid framkomst. Självklart är det inte optimalt
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men utifrån praktiska möjligheter är det klart godkänt. Insatsen genomfördes med tillräckliga
resurser och ordergivningen var klar utifrån de rådande omständigheterna. Ordergivningen till
de första anländande styrkorna blev bra då man väl fått klarhet i att den aktuella
lägenhetsinnehavaren var oskadd utanför.
Utlarmningen var bra med mycket resurser på väg initialt. Vid sådana här händelser där det
brinner i en lägenhet högst upp är det inte ovanligt att branden hunnit sprida sig till vinden
innan räddningstjänsten är framme. Då är det av största vikt att utlarmningen är kraftfull.

6. Förbättringsförslag
Utöka kunskapen runt explosioner och skapa bra utbildningsmaterial för att kunna
bedöma riskerna vid sådana händelser.
Utöka det taktiska tänket vid användning av fläktar.
Utöka kunskapen om brandförloppet för att kunna bedöma i vilket stadium branden är
och på så sätt kunna vidtaga rätt åtgärder.
Lämpligt att larma nivå 3 då brandlägenheten är belägen på översta våningen och
flammor kan komma in under takfoten vilket kan leda till en omfattande vindsbrand.
Fortsätta jobba för att fler ska filma med kameror då det bl.a. ger unika möjligheter till
aktivt lärande utifrån insatser.

7. Slutord
Ett stort tack till all operativ personal för deras vilja att utreda denna händelse på bästa sätt.
Restvärdesledare har också på ett bra sätt bidragit till att bringa klarhet i händelseförloppet.
Slutsatserna från denna händelse kommer att skickas till MSB för att, om möjligt, bidra till att
förbättra kunskapen runt liknande händelser.
Dokumentationen runt händelsen har skett på ett föredömligt sätt av RSNVs personal, där
framför allt bildmaterial och videomaterial har ett stort värde för olycksutredarna.
Det är uppenbart att dagens samhällsutveckling med en ökad mängd explosioner gör att detta
ord används vitt och brett. Det gäller för styrkor på väg till en sådan här händelse att tänka
brett och inte låsa sig vid vad SOS kan delge i information från de som ringt in. Ordet
explosion betyder mycket olika från person till person och innebär allt från att en ruta bara
spruckit av värmen till att hela fasaden har tryckts ut.
Informationen från denna utredning kommer att delges Insatsförberedande enheten för att om
så önskas vara en del av framtida utbildningsmaterial.
Bra att YB omedelbart återkopplade till de boende i trapphuset som satt utanför och väntade
innan han lämnade platsen.
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