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Räddningstjänsten 

Västra Blekinge 

Insatsutvärdering nivå 3 
 

Datum 

2020-03-17 

Olycksutredare 

Magnus Kärvhag 

Diarienummer 

2020-000200 

Brand i byggnad   

 

 

Upplysningar om olyckan 

Larmtid:  Söndag 2019-09-15, kl. 04:16  

Adress:   

Olyckstyp:  Brand i byggnad 

Objektstyp:  Gäststuga 

Insatsrapport nr: 2019000648 

Insatsutvärderingen genomfördes 2020-01-28. Utvärderingen utfördes av olycksutredare 

Magnus Kärvhag.  
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Bakgrund  

Enligt 3 kap 10 § i Lagen om skydd mot olyckor skall kommunen se till att alla olyckor som 

föranlett räddningsinsats utreds i skälig omfattning. Detta för att klarlägga orsakerna till 

olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts.  

Syfte  

Utvärdering av räddningsinsats syftar till att kartlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. 

Utvärderingarna ska inte rikta kritik mot någon enskild, utan resultatet av utvärderingen ska 

visa på hur Räddningstjänsten ständigt kan förbättras och effektiviseras. Genom 

utvärderingarna kan man: 

 

 Ge svar på om målet med räddningstjänst uppnåtts (hindra och begränsa skador på 

människor, egendom och miljö). 

 Ge svar på om räddningsinsatsen varit effektiv. 

 Ge svar på vilka svårigheter och/eller framgångar som uppstått under insatsen, enligt 

MTO - perspektivet (människa, teknik, organisation) 

 

Metod 

Utvärderingen kommer att ske genom att inblandade befäl samlas och går igenom insatsen 

metodiskt. Det är meningen att styrkeledarna skall framföra brandmännens åsikter vid 

utvärderingen. Utvärderingen leds av en brandingenjör eller insatsutvärderare som själv inte 

haft någon funktion vid insatsen, eller av en extern utvärderare.  

Antal befäl som kallas varierar beroende på insatsens omfattning samt befälens befattning 

och roll. Vid behov kallas även enskilda brandmän som besitter särskild information 

angående insatsen. I de fall styrkeledare ej kallas skall de kontaktas av den som håller i 

utvärderingen. Styrkeledarna får därmed möjligheten att framföra sina och styrkans åsikter. 

Även externa aktörer kan kallas, exempelvis ambulanspersonal, objektsägare, 

verksamhetsutövare m.fl. 

 

Insatsutvärdering av aktuell händelse görs som en nivå-3 utvärdering och ska belysa följande 

punkter:  

 

 Insatsen i stort  

 Rollfördelning  

 Tekniskt genomförande  

 Underhåll  

 Säkerhet och tillbud  

 Räddningstjänstens avslutande  

 Diskussion 

 Erfarenheter och förslag till åtgärder  
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Vid utvärderingen närvarade följande personer: Magnus Kärvhag (RCB tillika ordförande), 

Insatsledare (IL) och styrkeledare Karlshamn H (SLKH). Styrkeledare Karlshamn D (SLKD) hördes 

vid annat tillfälle. 

Genomgång av insatsen i stort 

Söndagen den 15 september 2019 kl. 04.16 inkom nivå 10-larm om brand i byggnad på  

 i Karlshamns skärgård. Larmade enheter är Karlshamn heltid, Karlshamn deltid, 

Insatsledaren och RCB. Karlshamn heltid med 3010 svarar på larmet och åker mot 

innerhamnen och räddningsbåten 3090. Fokus ligger på att adressen är  SOS totalinfo 

meddelar att det brinner i ett mindre hus på 25 m2 där rutorna är hela. Inga människor eller 

djur är kvar i byggnaden. Troligen är det varmvattenberedaren som är orsaken till branden. 

Insatsledaren kommunicerar med uppringaren på ön med budskapet att stänga dörren och 

påbörja släckförsök. Stämningen på ön är lugn. 

 

Vid ankomst till båten påbörjas lastning enligt upprättad lastplan. Vädret denna höstnatt är 

blåsigt med höga vågor på havet. Dessutom har solen ännu inte gått upp. Insatsledaren 

påminner SLKH att göra en riskbedömning om det är möjligt att ens åka båt. SLKH gör 

bedömningen att det är möjligt att lämna kajen och ställer kursen mot  Båtkompetensen 

i besättningen uppfyller de rutiner som finns, men styrkeledaren tar rollen som navigatör 

utifrån bedömning om mest erfarenhet. Under färden mot  konstateras att plottern inte 

fungerar fullt ut beroende på dåliga GPS-signaler. Även täckningen på Rakel är dålig. I höjd 

med korrigeras kursen mot  efter att adressen kollats om igen. 

 

Det finns mycket resurser i 

regionen denna natt. JRCC har 

larmat SSRS Hörvik enligt plan, 

men meddelar att de eventuellt 

inte kan gå mot Karlshamn på 

grund av vädret. JRCC tar beslutet 

att larma lotsbåten i Karlshamn på 

grund av vädret. SOS-operatören 

ser i kartan att Kustbevakningen 

finns ankrade i området och 

larmar även deras enhet KBV 003. 

Både Kustbevakningen och 

lotsbåten svarar snabbt på larmet. 

KBV 003 lägger sig söder om Tärnö och sjösätter en mindre båt med kurs . 

Lotsbåten är startad och klar innan SSRS Hörvik anländer till Ortholmen varför Karlshamn 

deltid lastar på lotsbåten omgående. Även ambulanspersonal följer med lotsbåten ut i 

skärgården. Insatsledaren beslutar tillsammans med RCB att stanna på kajen för samordning 
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eftersom ledningsbehovet på ön inte är stort. SSRS Hörvik kan därför återgå till 

hemmastationen. 

 

Räddningsbåten 3090 börjar närma sig målet och rundar ön på östra sidan för att komma till 

bryggan från söder. Beslutet tas mot bakgrund av att det är grunt på västra sidan och därför 

känns det tryggare att komma från söder. SOS-operatören har meddelat folket på ön att 

möta med ficklampor. 3090 angör bryggan på  ca. 53 minuter efter larmet. Båten 

förtöjs av egen personal. Det är dock trångt vid bryggan och båten flyttas av folket på ön för 

att ge plats åt Kustbevakningen, till följd att gummilisten på båten skadas. Kustbevakningens 

enhet ankommer med klädda rökdykare och arbetsbelysning. Enheten fick sedan uppdraget 

att köra transporter mellan  och Ortholmen. SLKH konstaterar brand i ytterväggen 

med spridning till konstruktionen. 

 

Karlshamn deltid anländer med lotsbåten tillsammans med ambulanspersonal. SLKD får 

uppdraget att vattenförsörja från motorspruta med ny stamledning. Styrkan får också 

uppdraget att göra en invändig kontroll. Restvärdesledare kallas till platsen och får åka med 

Kustbevakningen. Efter friläggning av branden, slutlig säkring av spridningen och RVR-arbete 

med inplastning av fasaden, kunde insatsen avslutas. 

 

SLKH avslutar räddningsinsatsen kl. 07:34 dvs. drygt tre timmar efter larmet. 

 

Rollfördelning 

Rollfördelningen på skadeplatsen och mellan skadeplatsen och insatsledaren, upplevdes som 

tydlig. Insatsledarens uppgift blev att samordna alla resurser från kajen i Karlshamn vilket var 

välbehövligt. Även rollfördelningen mellan insatsledaren och RCB fungerade bra. 

 

Taktiskt genomförande 

Taktiken bedömdes som enkel. Fokus i denna utvärdering ligger inte på det taktiska 

genomförandet. 

 

Tekniskt genomförande 

Det tekniska genomförandet fungerade i stort även om vissa problem uppstod. 

 Navigationsutrustningen med Ipad fungerade inte fullt ut. 

 Rakeltäckningen var dålig 

 Packlistan bör revideras 

 Det larmades ett förlarm i Svängsta, oklart varför. 
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Underhåll 

Inga underhållsåtgärder vidtogs. 

 

Tillbud 

Inga tillbud rapporterades under eller efter händelsen. Generellt var säkerheten god. 

 

Räddningstjänstens avslutande 

Räddningstjänsten avslutades kl. 07:34. Blankett för avslut saknades i 3090. 

 

Erfarenheter och förslag till åtgärder 

Insatsutvärderingen har i stort enbart fokuserat på transportlogistiken vid insatsen då 

taktiken bedömdes som relativt enkel. Mot bakgrund av rådande väderlek med kraftiga 

vindar och höga vågor och dessutom i mörker genomfördes insatsen och transporten på ett 

tillfredsställande sätt. En intresseavvägning mellan räddningstjänstuppdraget och riskerna i 

arbetsmiljön gjordes och beslut togs om att genomföra transport och insats. Även om 

styrkeledaren fick vara navigatör fanns det tillräckligt med kompetens ombord för en säker 

transport. Ankomsttiden 53 minuter efter larm måste också anses vara rimlig i förhållande till 

påverkande faktorer. 

 

Engagerade operatörer på SOS Alarm och JRCC bidrog till att få fram tillgängliga resurser i 

området och samordna dessa på ett bra sätt. Samarbetet mellan statens resurser och våra 

egna måste också framhållas. Även beslutet att insatsledaren skulle stanna på kajen för 

samordning var framgångsrikt. 

 

Sammanfattningsvis är resultatet av insatsen ur räddningstjänstens perspektiv bra och 

insatsen genomfördes på ett effektivt sätt.  

 

Framgångsfaktorer 

Vissa tydliga framgångsfaktorer bidrog till det lyckade resultatet. 

 Samverkan kring händelsen var mycket god, alla organisationer jobbade mot samma 

mål med att få fram resurser. 

 Strukturen och ambitionerna kring övningar med räddningsbåten har medfört att 

kompetensen avseende att framföra båten har stigit. Båttransporten genomfördes på 

ett säkert sätt även under rådande förhållanden, som i stort inte kan bli värre. 

 Samarbetet mellan SOS Alarm, JRCC och räddningsresurserna var föredömligt bra. 

 Rollfördelningen mellan skadeplatsen och insatsledaren på kajen var mycket bra. I de 

flesta fall är ledningsbehovet på plats mindre i skärgården än på land. Detta beror på 

att larmet oftast gäller terrängbrand eller långt gångna byggnadsbränder. I det här 
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fallet var det rätt att lämna insatsledaren på kajen, men en bedömning om 

insatsledarens placering bör göras i varje enskilt fall. 

 Restvärdesledaren var på plats tidigt. 

 

 

Förbättringspotential 

Vid en insats av den här storleken finns det alltid något som kan utvecklas och förbättras. 

 Packlistan för brand i byggnad i skärgården bör revideras och tillföras batterimaskiner, 

t.ex. saknades tigersåg och arbetsbelysning i det här fallet. 

 Navigationsutrustningen via Ipad bör kontrolleras via fordonsansvarig. Ny teknisk 

utrustning finns i budget för år 2021. 

 Flytväst bör finnas i 266 3080. 

 Blanketter för avslut bör finnas i 266 3090. 

 Förtöjning av båt bör övas för att höja kompetensen. 

 Karlshamn deltid medförde motorsåg, men inte skyddsbyxor. Packlistan för 3110 bör 

revideras. 

 Kontakt med SSRS bör tas för att säkerställa att de meddelar när stora båten är ur 

drift. 

 Det är oklart om en fast rutt ligger inlagd i navigationssystemet till . Detta 

bör kontrolleras. 

 

 

Karlshamn 2020-03-17 

 

 

Magnus Kärvhag 
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Dagbok, brand i byggnad  2019-09-15 

 

Tid Händelse 

04.16 Larm nivå 10 brand i byggnad . Det ska vara en mindre byggnad. 

 SOS totalinfo. Brand i mindre byggnad, avstånd 3 meter till huvudbyggnaden. På plats 
håller man på att släcka, men har problem. 

04.32 Sweden rescue på RAPS. Hörvik larma en mindre båt 8 meter.  Inte säkert att de kommer 
med tanke på vädret. Kör till Ortholmen för hämtning,. 

04.34 SOS samtal KBV 003. SOS lämnra totalinfo. Positionen för 003 är NO Hörvik, gångtid ca. 20 
min. 

04.35 Sweden rescue på RAPS. Lotsbåt larmad, kan lämna om 15-20 min. 

04.35 SSRS Edna Bengtsson lämnar Hörvik med 3 pers. Vädret inga problem, hämtar Ortholmen. 

04.41  MK SOS. Svängsta larm för passning. Frågar om KBV 003, upprepar 15-20 min. Op har 
pratat med personer på plats, de vattenbegjuter utvändigt men det brinner inne. De har 
även tagit fram pulversläckare. Nära större huvudbyggnad. 

04.44 SOS samtal 3090 i höjd med Eneskär, koll på position och rutten. Samtal med KBV 003 
deras pos är N 56 grader 4,8 min O 14 grader 47,9 min. De har även en mindre båt som går 
före. 

04.46 Samtal 3080. CA har pratat med folket på ön om att inte öppna dörrar till huset och lägga 
vatten på intilliggande fasad. 3080 tar kontakt med 3090 JO om behovet av 3080 på plats, 
beslut tas senare. MK 3080 kan behövas mer på land. 

04.59 SOS till 3090. Förmedlar brygga på västra sidan, som ska vara nära huset. Operatören ber 
att möta med lampor. 

05.04 SOS samtal KBV 003. De lastar brandpump och har ca. 20 minuter till platsen. 3090 
meddelar visuell kontakt på ön via två pannlampor. 

05.09 3090 framme. Det är en varmvattenberedare som brinner på utsidan och branden har gått 
in i konstruktionen. Omfattningen liten 1*1 m. Ägaren har stuckit upp en Gardenaslang 
vilket fått effekt, dock fortfarande varmt. Inget behov av 3080 i nuläget. 

05.11 Samtal 3090, KBV 003. Behov av mobil belysning el finns i byggnaden. Ingen annan 
utrustning behövs i nuläget. KBV 003 finns utanför  

05.16 Lägesrapport 3090. Brand i mindre fristående byggnad 5*5 m. Brunnit på fasaden och 
branden har tagit sig in i konstruktionen. Styrkan har påbörjat vattenförsörjning. MMI: 
Branden ska stanna i startbyggnaden. Resurser: Tillräckliga. Prognos: 4-5 timmar. 

05.20 3090 vill ha ambulans till platsen för kontroll av två personer som sovit i byggnaden. 

05.30 Samtal 3080 CA. Han tar sig till stationen strax. Kopplar ihop polisen med 3090 om 
eventuella behov. 

05.35 Kontroll i kartan. Två fastigheter finns på ön. Kontroll med 3090 ger att det gäller  
    

. Det finns representanter för ägaren på plats. 

05.50 Behov på plats: syrgasflaska och kaffe. MK fixar kaffe. 3080 levererar luft och mer syrgas 
när lotsen kommer in med patienterna. 

06.01 Samtal Mc Donalds. Beställer 15 McMuffin och 15 toast, färdigt 06.30. En pers från 
Svängsta tar 3170 och levererar till Ortholmen. 

06.06 Samtal SOS. MK lämnar kort lägesrapport. Beställer RVR-ledare för kontakt med 3090. 

06.20 Samtal 3080. Behov av plast på skadeplatsen, finns eventuellt i slangkontoret. RVR-ledare 
JÅ hänger med ut till ön. 

06.24 Systemledning 2 timmar höjdfordon/räddningsbil. Samtal , han kommer om 
20 minuter. 

06.32 3070 lämnar station Karlshamn med mat och vatten. Plast finns på 3110 enligt CA. 

07.00 Möte på brandstationen, CA och MK deltar. KBV har lastat och är på väg till  med plast, 
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Tid Händelse 

fika, luft, sjukvårdsväska, rökätare, tigersåg och verktygsväska. Inga ytterligare behov finns. 
 är på plats för att bemanna 3060 och 3030. och en från Svängsta 

åker och hämtar 3010 för återställning. 

07.12 Lägesrapport 3090. Påbörjat avveckling. Sågat hål i taket för en sista kontroll, därefter 
avslutas insatsen. Ingen blankett finns i 3090 så det blir muntlig överlämning. Jo 
rapporterar också att 3090 fått skador på skrovet då fastighetsägaren har flyttat båten utan 
vår vetskap. JO undersöker om den är sjöduglig för återtransporten. 

07.34 Lägesrapport 3090. JO har lämnat ansvaret muntligt för bevakning till ägaren  
. Bevakning 4 gånger idag och en gång imorgon. 

 

 




