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Sammanfattning
Branden som involverade tre bilar orsakade omfattande materiella skador. Räddningstjänsten
Mitt Bohuslän (RMB) ställdes inför stora taktiska, men även arbetsmiljömässiga utmaningar
på grund av kraftig rökutveckling, hög temperatur och obefintlig sikt. RMB rekommenderas
att inom förbundets geografiska område inventera samtliga garage av aktuell typ och sprida
erfarenheter från genomförd insatsutvärdering. Fastighetsägaren rekommenderas att åtgärda
brister i brandcellsgränser och utrymningsvägar samt att överväga installation av
torrörssprinkler i garaget.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808

2 (17)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Olycksutredning

Innehållsförteckning
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2
1 Inledning.................................................................................................................................. 4
1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 4
1.2 Syfte ................................................................................................................................. 4
1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 4
1.4 Redovisningsplan ............................................................................................................. 4
2 Metod ...................................................................................................................................... 5
2.1 Datainsamlingen ............................................................................................................... 5
3 Resultat av undersökningen .................................................................................................... 6
3.1 Beskrivning av olycksplatsen ........................................................................................... 6
3.2 Olycksförloppet. ............................................................................................................... 7
3.2.1 Olycksorsak ............................................................................................................... 7
3.3 Räddningsinsatsen ............................................................................................................ 7
3.3.1 Utlarmning och framkörning ..................................................................................... 7
3.3.2 Framkomst och etablering ......................................................................................... 7
3.3.3 Insatsen i garaget ....................................................................................................... 9
3.4 Konsekvenser av olyckan ............................................................................................... 10
4 Analys.................................................................................................................................... 11
4.1 Diskussion och svar på frågeställningarna ..................................................................... 11
4.1.1 Svar på frågeställningar ........................................................................................... 16
5 Rekommendationer ............................................................................................................... 17

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808

3 (17)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Olycksutredning

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Klockan 22:28 inkom larm om brand i parkeringsgarage på Lillbräckegatan i Uddevalla.
Branden omfattade flera brinnande bilar och på grund av långa inträngningsvägar, hög värme
samt dålig sikt var det svårigheter att nå initialbranden samtidigt som förutsättningarna
skapade arbetsmiljömässiga problem för räddningsstyrkan. Den höga värmen från branden
orsakade stora skador på garagets takkonstruktion. Rökutvecklingen från branden skapade
dels problem för räddningsstyrkan i samband med ventilering av garaget, dels dålig miljö i
trapphusen då dessa stod i förbindelse till garaget och brandgasspridning från garaget kunde
ske.
1.2 Syfte
Syftet med utredningen är att klarlägga räddningsstyrkans arbetsmiljömässiga utmaningar.
Utredningen ska även belysa hur och om byggnadens brandtekniska funktioner fungerade
tillfredställande.
Utredningen ska vidare mynna ut i förslag till åtgärder i syfte att förebygga och förhindra
konsekvenserna av en liknande händelse.
Inhämtade erfarenheter från händelsen ska bidra till vidareutveckling av den operativa och
förebyggande verksamheten.
1.3 Frågeställningar
- Vilka arbetsmiljömässiga utmaningar ställdes räddningsstyrkan och räddningsledaren
inför avseende lång inträngningsväg med hög värme och dålig sikt samt att utrymning
av boende fick påbörjas på grund av rökspridning i några av trapphusen?
-

Hur fungerade det byggnadstekniska brandskyddet avseende brandsektionering,
utrymning, angreppsvägar och möjlighet att brandgasventilera garage och trapphus.

1.4 Redovisningsplan
Utredningen redovisas till räddningschefen i RMB, skickas till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap MSB) samt delges fastighetsägaren.
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2 Metod
2.1 Datainsamlingen
Datainsamlingen har skett genom platsbesök, intervjuer med representanter för
fastighetsägaren samt brandmän och brandbefäl som arbetade på skadeplatsen.
Händelserapporten, RMB:s insatsutvärdering och av fastighetsägaren beställd extern
utredning om hur branden påverkat garagets betongkonstruktion har också legat till grund för
utredningen.
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3 Resultat av undersökningen
3.1 Beskrivning av olycksplatsen
Utrymmet där branden startade är ett slutet flerbilsgarage med 40 parkeringsplatser som är
sammanbyggt, men brandtekniskt avskilt från ett flerbostadshus i sex våningar. Byggnadsår är
1971-1972 och gällande byggregler vid denna tid var Svensk Bygg Norm 67 (SBN 67).
Garagets mått är cirka 60 × 20 meter och ansluter via slussar och korridorer till trapphusen.
Det branddrabbade garaget utgör en av två ungefär lika stora garagedelar som avskiljs med en
maskinport där det krävs öppningstagg för att komma in, se bild 1. Porten fanns inte
installerad vid byggnadens uppförande. Det är oklart när porten tillkom men enligt
fastighetsägaren har den funnits på plats i många år. Hyresgäster har möjlighet att hyra
parkeringsplats i denna låsta del.
Bredvid garagets port finns en gallerförsedd öppning till det fria med en area över 6 m2 vilket
motsvarar mer än 0,5% av golvytan. I övrigt finns ingen möjlighet till brandventilation. I ett
av hörnen längst in i garaget finns ett schakt med ett rör med en diameter på cirka 200
millimeter, se bild 2 och 3. Röret är troligen inte avsett för brandventilation.

Maskinport

Angreppsväg 1

Angreppsväg 2

Branddrabbade
fordon
Angreppsväg 2
Dörrar till trapphus
Gallerförsedd
öppning

Bild 1. Principskiss över garaget.

Bild 2. Öppning mot schakt längst in i garaget.

Bild 3. Rör innanför öppningen i Bild 2, troligen inte avsett
för brandventilation.
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Krav i SBN 67 gör gällande att garaget skall vara en egen brandcell och avskilt i A60 vilket
innebär att brandcellsgränserna skall stå emot brand i 60 minuter. Det skall finnas sluss mot
trapphus och dörrar mot trapphus skall förses med dörrstängare. Markerade alternativa
utrymningsvägar skall finnas och vägledande skyltar skall vara försedda med
nödströmsförsörjning.
Brandgasventilation av garage finns inte specifikt reglerat i Boverkets byggregler, men enligt
Brandskyddsföreningen rekommendationer bör garage utan sprinkler förses med öppningar
som motsvarar 0,5 % av golvarean.
3.2 Olycksförloppet.
Branden startade troligen i ett av fordonen och spred sig till ytterligare två. Rökutvecklingen
från de branddrabbade bilarna blev mycket kraftig vilket gjorde det svårt för
räddningstjänsten att lokalisera positionen på de brinnande fordonen. När branden
lokaliserades och släcktes cirka två timmar efter larm fanns endast en begränsad mängd
brännbart material kvar i bilarna.
3.2.1 Olycksorsak
Brandorsaken är inte klarlagd.
3.3 Räddningsinsatsen
3.3.1 Utlarmning och framkörning
Larm inkom till räddningstjänsten klockan 22:28. Initialt fanns information att branden skulle
vara utomhus. Styrkeledaren valde att åka med släck-räddningsenhet 1010 och tankenhet
1040. När lägesbilden klarnade resursförstärktes insatsen med insatsledare och ytterligare två
släckenheter.
3.3.2 Framkomst och etablering
Vid framkomst noterades rök från parkeringsgaraget och insats påbörjades med rökdykare för
att lokalisera och bekämpa branden. Det visade sig dock att garaget var tvådelat och branden
befann sig innanför en inre låst port. För att komma i bättre position ändrades
fordonsplaceringen till en plats närmare den låsta delen av garaget, vilket vidare benämns
angreppsväg 2.
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Bild 4. Pilen visar angreppsväg 1. Bild från Google Maps

Bild 5. Port till det branddrabbade garaget syns i bakre delen av bilden. Porten utgjorde angreppsväg 2.Till vänster i bilden
ses den gallerförsedda öppningen där brandrök strömmade ut.
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Bild 6. Blå pil visar angreppsväg 2. Röda pilar visar var brandrök strömmade ut.

3.3.3 Insatsen i garaget
Rökdykarinsatsen komplicerades av den kraftiga rökutvecklingen vilket gjorde sikten
minimal. Värmen från de brinnande fordonen var mycket hög. Med värmekamera uppmättes
180 ˚C några få meter innanför maskinporten. För att sänka temperaturen på brandgaserna
användes en så kallad skärsläckare1 under en sekvens i insatsen. Åtgärden gav bra effekt och
brandgaserna kyldes ner till en uppmätt temperatur på 50˚C.
För att öppna den låsta maskinporten användes en tagg, tillhandahållen av en boende. Porten
stängdes dock automatiskt efter en tid vilket innebar en osäker reträttväg för rökdykarna.

1

Verktyg som bygger på högtrycksteknik. Vatten under högt tryck skjuts in i brandrummet.
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Den kraftiga rökutvecklingen utgjorde ett räddningsproblem och försök till att forcera
ventilationen gjordes genom att placera en övertrycksfläkt vid maskinporten. Åtgärden
avbröts på grund av utebliven effekt.
Personal från en av styrkorna på plats fick som uppgift att utrymma två av trapphusen där det
noterades att rök trängt in. Åtgärden genomfördes utan rökskydd. Mängden rök upplevdes
som lätt obehaglig. En del av de boende valde att stanna kvar i sina lägenheter.
En separat insatsutvärdering har genomförts av RMB där insatsen beskrivs mer ingående och
där det även ges rekommendationer på alternativa metoder för garagebränder.
I intervjuer framkom att det ur ett insatsperspektiv varit värdefullt om det funnits information
om garaget och flerbostadshuset, exempelvis genom ett så kallat insatskort som på ett enkelt
sätt beskriver byggnaden och dess byggnadstekniska brandskydd.
3.4 Konsekvenser av olyckan
Ingen person skadades i branden. Tre personbilar blev totalskadade och minst 12 andra fordon
fick omfattande rökskador. Hela garaget och delar av gemensamhetsytor i flerbostadshuset
blev rökskadade. Fyra lägenheter blev kontaminerade av rök från branden, framför allt genom
öppna fönster och spaltventiler. Värmen från branden i kombination med vatten från
släckningen gjorde att stora skador uppstod på betongtaket ovanför de brinnande bilarna.
Förutom kostnaderna för de brand- och rökskadade fordonen så uppskattas kostnaderna för att
åtgärda brand- och rökskadorna i byggnaden uppgå till flera miljoner kronor.
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4 Analys
4.1 Diskussion och svar på frågeställningarna
Motsvarade konsekvenserna av branden det byggnadstekniska brandskyddet?
Utredarens bedömning är ja, till stora delar, men det finns fyra detaljer som är viktiga att titta
närmare på:
• Brandteknisk avskiljning mot flerbostadshuset.
• Alternativ utrymningsväg.
• Brandventilation
• Brandpåverkan av betongtaket.
Brandteknisk avskiljning mot flerbostadshuset
Garaget är brandtekniskt avskilt mot trapphusen i flerbostadshuset genom betong- och
tegelväggar. Brandavskiljande dörrar mot garaget är klassade i A60. Klassen på dörrarna
innebär något förenklat att denna brandcellsgräns skall motstå brand i 60 minuter och att
dörren är av obrännbart material. Dörrar i sluss mot garaget närmast trapphus saknade
märkning. Värt att notera är att garaget var brand- och rökpåverkat i över två timmar.
Vid branden noterades att en begränsad mängd brandrök läckt ut till trapphusen.
Två av trapphusen står i förbindelse med garaget via dörrar till en gemensam källarkorridor
och från denna korridor leder ytterligare en dörr till garaget. Se bild 1. Trots denna
brandavskiljande dörr mot garaget hade hela korridoren kontaminerats av brandrök. Vid
brandplatsundersökningen noterades att den murade väggen ovanför dörren inte var tät, se
bild 7. Dörr mot trapphus begränsade fortsatt rökspridning, se bild 8.
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Bild 7. Otät brandcellsgräns mot korridor.

Bild 8. Dörr mot trapphus från korridor begränsade rökspridning till trapphus.

Övriga trapphus som har slussförbindelse till garaget fick begränsade rökskador. Se bild 9.
En bidragande orsak till de rökskador som uppstod i slussarna var troligen att dörrarna inte
varit helt låsta. Enligt uppgift fanns det små stenar vid dörrarnas nederkant som förhindrade
dörrarna att låsa i slutblecket.
Som en försiktighetsåtgärd beslutade räddningsledaren om utrymning av lägenheter i två av
trappuppgångarna där rök började läcka in från garaget till trapphusen.
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Även om rökskadorna i trapphusen blev begränsade var miljön i trapphusen under den
pågående branden troligen inte riskfri att vistas i utan andningsskydd vilket beskrevs av
intervjuad brandman som fick till uppgift att öppna rökluckor via manöverdon i trapphusen.

Bild 9. Läckage av rök har skett till sluss men trapphuset blev relativt oskadat.

I trapphusen finns rökluckor som manövreras från entréplan. Rökluckorna fungerade på avsett
vis. Ett centralt ventilationssystem är placerat på byggnadens tak och när rökluckan öppnas
bidrar ventilationssystemets fläktar, genom att skapa ett undertryck, till att ventilera
trapphusen. Se bild 10 och 11.
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Bild 10. Manöverdon för röklucka.
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Bild 11. Öppnad röklucka.

Alternativ utrymningsväg
I det aktuella garaget fanns vid tillfället för branden inga genomlysta utrymningsskyltar.
Väl fungerande utrymningsvägar med genomlysta skyltar och lätt öppningsbara dörrar kan
göra stor skillnad i en utrymningssituation. Lätt identifierbara vägar ut från garaget kan bidra
till att utrymningstiden förkortas för privatpersoner som i en nödsituation snabbt behöver
lämna utrymmet. I händelse av räddningsinsats kan även väl markerade och funktionella
utrymningsvägar bidra till säkerheten för räddningstjänstens rökdykare.
En av dörrarna till trapphuset var försedd med vred vilket är godtagbart. Enligt dagens
byggregler är längsta godtagbara gångavstånd till närmaste utrymningsväg i garage 45 meter.
Där gångväg till annan av varandra oberoende utrymningsväg sammanfaller räknas den 1,5
gånger den verkliga längden. Utredningen redovisar inte någon exakt beräkning avseende
gångavstånd men bedömningen är att fastighetsägaren bör kontrollera gångavstånden för att få
så kort avstånd till närmaste utrymningsväg som möjligt.
Brandventilation
Enligt utredaren uppfyller garaget de krav man enligt bygglagstiftningen kan ställa på
brandventilation i aktuellt utrymme. Händelsen visar på den problematik avseende
rökutveckling som kan uppstå när fordon brinner inomhus och skadebegränsande åtgärder inte
vidtas i ett tidigt skede. De branddrabbade fordonen var parkerade relativt långt in i garaget
och då frånluftsöppningen är placerad vid infarten till garaget försämrades räddningstjänstens
möjlighet att från angreppsväg 2 påverka ventilationen med hjälp av övertrycksfläktar.
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Om frånluftsöppningar funnits i den bakre delen av garaget hade det troligen inneburit
förbättrade möjligheter att styra brandgaserna och därigenom skapat en bättre arbetsmiljö för
brandpersonalen.
I insatsutvärderingen efter branden beskrivs som metod att placera övertrycksfläktar i
anslutning till en av slussarna i trapphusen som exempel på en möjlig åtgärd att skapa
förbättrad brandventilation.
Brandpåverkan av betongtaket
Tre brinnande personbilar ger en uppskattad effekt på 8-10 Mega Watt (MW). Temperaturen i
taket ovanför de brinnande bilarna var med stor sannolikhet över 500˚C, troligen högre.
Rökdykarna noterade 180 ˚C i rökgaslagret cirka 20 meter ifrån de brinnande bilarnas
position. Vid cirka 600˚C förångas det bundna vattnet i konstruktionen och betongen luckras
upp (spjälkas) vilket innebär att armeringen blottläggs och hållfastheten minskar. Direkta
konsekvenser vid denna brand blev att betongdelar föll ned över bilarna. Se bild 12. Tyngden
från den nedfallande betongen tryckte in taket på en av bilarna. Även vattenpåföring på den
varma betongen vid brandsläckningen bidrog troligen till att betongdelar lossnade från
garagetaket.

Bild 12. Delar av betongtaket lossnade vid branden.
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Om rökdykare träffas av nedfallande betongdelar så minskar troligen marginalerna för att
kunna hantera situationen på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
Utredningen har inte kunnat visa när i händelseförloppet betongen började falla sönder men
fenomenet bör alltid finnas med i riskbedömningen av rökdykarinsatser i garage av
undermarkskaraktär.
Utredning om brandpåverkat garagetak
Efter branden anlitade fastighetsägaren en extern konsult för bedömning av hur branden
påverkat betongbjälklag och betongbalkar. Utredningen visade på stora synliga skador på
betongkonstruktionen. Bedömningen var även att ”den höga temperatur som konstruktionen
utsatts för kan leda till omvandlingar i materialet på molekylär nivå vilket i sin tur leder till en
försämrad hållfasthet”. Den externa utredningen ger flera åtgärdsförslag för att säkerställa
bärighet och beständighet i bjälklag och balkar.
Torrörssprinkler
För aktuell storlek på garage finns i dagens byggregler inget krav på sprinkler. Ett alternativ
till automatisk vattensprinkleranläggning utformad efter Brandskyddsföreningens regler 120:8
skulle kunna vara ett så kallat torrörssystem där räddningstjänstens vatten- och pumpresurser
försörjer systemet med släckvatten. Torrörssystem finns i Sverige installerat på några platser
med känsliga trähusbebyggelse.
Fördelarna med systemet är högst sannolikt att spridningsrisken till andra fordon minskar,
arbetsmiljön för brandmännen förbättras och sekundärskadorna på byggnadskonstruktionen
reduceras.
En installation av ett torrörssystem kostar enligt uppgift från ett sprinklerföretag cirka
400-500 kr/m2 vilket innebär i storleksordningen 500 000-600 000 kr för aktuellt garage.
Hur stora skadekostnaderna vid branden hade blivit om ett torrörssystem funnits på plats är
mycket svårt att uppskatta. Utredarens samlade bedömning är att ett torrörsystem hade ur ett
arbetsmiljöperspektiv, men även ur ett ekonomiskt egendomsperspektiv, vid denna brand varit
en god investering.
4.1.1 Svar på frågeställningar
Vid händelsen utsattes brandmännen för stora risker. Obefintlig sikt, höga temperaturer,
nedfallande betong, oklara reträttvägar och långa avstånd utgjorde arbetsmiljöproblem.
Utrymning av lägenheter i två av trapphusen inleddes som en försiktighetsåtgärd då brandrök
observerades i trapphusen.
Brandsektioneringarna mot flerbostadshuset motsvarade i stort kraven för aktuell byggnadsdel
förutom mellan garage och en källarkorridor på grund av otätheter. Rök spreds till lägenheter
via ventiler och öppna fönster. Garaget ventilerades genom stor öppning bredvid infart vilket
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bedöms uppfylla Brandskyddsföreningens rekommendationer avseende brandventilation i
garage. Rökluckor i trapphus öppnade utan problem.

5 Rekommendationer
RMB rekommenderas:
•
•
•

att inom organisationens operativa avdelning sprida erfarenheter från den separata
insatsutvärderingen som gjordes efter branden.
att inom organisationens operativa avdelning sprida kunskap om det
byggnadstekniska brandskyddet i flerbostadshus med så kallade slutna garage.
att inventera samtliga slutna garage inom RMB:s geografiska område och producera
insatskort på dessa objekt.

Fastighetsägaren rekommenderas:
•
•
•
•
•
•

att åtgärda brister i brandcellsgränser.
att åtgärda brister i markering av utrymningsvägar.
att undersöka optimal placering av alternativ utrymningsväg.
att överväga installation av torra sprinklerrör där Räddningstjänstens pump- och
vattenresurser kan anslutas.
att åtgärda skador på bjälklag och balkar enligt åtgärdsförslag i den externa
utredningen som beställdes av fastighetsägaren.
att utreda möjligheten att förbättra brandventilationen genom exempelvis installation
av brandgasfläkt ansluten till befintligt ventilationsschakt.
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