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Olycksutredning från brand i metallindustri, 

inriktning mot takras  
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Larmtid: Onsdag 21 februari 2018, allvarligt tillbud skedde 22 februari 2018 

Utredare: Robert Bang Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö. 180416 
 
Utredningen genomförs efter beställning från räddningschefen Johan Nilsson eftersom personal från 

Gislaved-Gnosjö var inblandande i det allvarliga tillbudet.  

Avgränsningar 
Utredningen fokuserar på takraset och belysa skadeplatsorganisationen. Fullständig utredning av 

olycksförloppet (enligt LSO) genomförs av räddningstjänsten i Värnamo. 

 

Genomförande 
Intervjuer har genomförts med: 

 Räddningsledarna under perioden 2018-02-21 kl. 04:00 t.o.m. 2018-02-22 kl. 01:00 

 Sektorchefer under samma period. 

 Brandmän under perioden 2018-02-21 kl. 18:00 t.o.m. 2018-02-22 kl. 01:00 

 

Bakgrund 
Larm inkommer om brand i byggnad-industri i Värnamo kommun kl. 03:50 den 21 februari 2018. 
Larmet är inringt av en vakt som har sin rond på Industrin. Nivå 20 larm larmas ut initialt av SOS. Det 
höjs upp till nivå 30 under räddningsledarens framkörning och sedan höjs larmnivån ytterligare under 
de närmaste timmarna.  
 

Förklaringar 
Nivåalarmering är ett begrepp som används i Jönköpings län (Räddsam-F) för att beskriva hur många 
styrkor som är dragna på en händelse. Nivå 5 (i regel 5 personer) Nivå 10 (10 personer) osv. Nivå-
alarmering är också något som är förutbestämt enligt larmplan och kan förändras när mer 
information finns tillgänglig. 
 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten bekämpar brand på en större metallindustri under hela dagen den 21 februari. 
Beslut tas att genomföra håltagning i de två brandhärjade skeppen för att förhindra 
glödbrandsspridning i takkonstruktionen. Detta för att skydda två angränsande lokaler och ett 
färdiglager. Under håltagningsmomentet vid färdiglagret inträffar ett takras där två brandmän är 
direkt inblandade och ytterligare tre är i närheten. Detta sker ca kl. 01:00 natten den 22 februari, ca 
21 timmar efter det att larmet inkom. 
 

Skadeplatsorganisation   
Uppstart av insatsen sker den 21februari ca kl. 04:00.   
Räddningsledaren skapar två storsektorer på Industrin. Sektor 1 och Sektor 2. (se bild 1) 
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Bild 1: Sektorindelning 
 
Inom sektorerna finns tak och golv. Inledningsvis får ingen vistas på taken, enbart inspektera med 
värmekamera. Invändigt (golv) pågår brandsläckning med restriktionen att inte gå in i byggnaden 
längre än en slanglängd (25 m). 
 
Ett MMI uttalas och det är ”Släck branden. Begränsa rök och brandskador.” 
 
Efter några timmar får personal i Sektor 2 order om att göra ett tvärsnitt för att förhindra 
brandspridning från primärbranden i Sektor 1 till Sektor 2. Arbetet är krävande då takkonstruktionen 
är svår att såga igenom och det första tvärsnittet tar ca sju timmar att genomföra. Det är ca två 
meter brett och ca 20 meter långt. 
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Bild 2: Primärbrand och begränsning 
 
Taket är ett tvådelat låglutande tak. Allt arbete med tvärsnitt i Sektor 2 görs med fallskydd på, säkrat 
i en hävare. 
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Runt kl. 17:00 är tvärsnittet klart. Kl. 18:00 kommer nytt manskap till Sektor 2 för att ta över. Deras 
uppgift blir att fortsätta med avgränsning genom håltagning. Detta görs enligt nedan. En ny 
riskbedömning görs och håltagning två och tre görs utan fallskydd. 
 
 
( begränsningar den 21februari mellan kl. 08:00-24:00 nedan) 

 
Bild 3: Begränsningar 2-5 
 
Begränsning fyra och fem görs i Sektor 1. 
Arbetet med håltagning två och tre går betydligt fortare än tvärsnitt ett. Detta för att det inte är lika 
brett och att en annan arbetsmetod används. Istället för att använda motorkap, som i snitt ett, 
används nu spett och tigersåg. 
 
Runt kl. 23:30 görs en inspektions- och överlämningsrunda på taket. Deltar gör avgående och 
pågående räddningsledare, sektorchef samt styrkeledare. Totalt går fem befäl rundan. 
Ett beslut tas att göra en håltagning mot färdiglagret för att skydda detta mot glödbranden som finns 
i taket.  
 
Under natten dras nivån ner till nivå 10. 
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(tillkommande begränsning 22f ebruari kl. 00:00-01:00  nedan) 

 
Bild 4: Begränsning sex mot färdiglager 
 
Styrkeledaren, som gjort begränsningslinje två och tre, och pågående styrkeledare, som ska göra 
begränsning sex, samtalar sinsemellan om rätt metod att göra snittet. Det arbetet påbörjas ca kl. 
00:00. 
 
Ca kl. 01:00 så sker takraset. 
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Bild 5: Takraset 
 
Takraset sker som en följd av att brandman ett sågar av trästörarna som vilar mot den bärande 
balken intill väggen. Informationen som saknades var att det hade räckt med att bara frilägga 
träullitblocken och behållit trästörarna. Att brandman ett befann sig på en takstol när raset skedde 
förhindrad ett fall på ca sju meter ner till industrigolvet.  Tillfälligheter gjorde också att brandman 
nummer två befann sig på rätt plats. 
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Bild 6: Direkt under raset och till vänster i bild ses rulldörren intill färdiglagret. Takstolen/balken lägst 
upp i bild är den som brandman ett satt på. Höjden är ca sju meter från tak till golv. 
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Beskrivning av takkonstruktionen 
Taket består utifrån och in av tjärpapp och sedan en gummiduk. Under det ligger en ca tre cm tjockt 
lager med cement som binder ihop träullitplattorna, som i sin tur vilar på längsgående I-balkar med 
två meters mellanrum. Cementen bidrar även till att hålla taket tätt eftersom cementen inte rör på 
sig. I-balkarna är fästa i takstolar som sitter med sex meters mellanrum tvärgående. Stående 
stålbalkar bär upp takstolarna. 
 

 
Bild 7: Takkonstruktion från objektet 
 
Träullitplattorna är ca 20 cm tjocka, 60 cm breda och 2 meter långa. Ingjutet i ett block ligger två 
stycken trästörar, ca 10 cm i diameter, längsgående. Dessa block vilar på I-balkarna.  
 
Nedan visas en skiss av en genomskärning av ett träullitblock. När taket byggdes placerades först 
träullitblocken ut på I-balkarna, sedan gjöts cementen över hela taksektionen. Cementen sögs delvis 
upp av träulliten och detta gjorde att cementlagret fick en liten bärighet i sig. Det gjorde att taket 
inte rasade direkt när trästörarna sågades av.  
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Slutsatser/Analys 
Takraset sker som en följd av att trästörarna sågas av. Detta görs utan vetskap om att dessa störar är 
det enda som är bärande i träullitblocken. Att såga av störarna var onödigt i sig eftersom en luftspalt 
på ca 50 cm redan skapats, genom att blocken perforerats, så att det gick att se ner till industrigolvet. 
Det fanns ingen risk för brandspridning från produktionsdelen in till färdiglagret. Det som fanns var 
en långsamtgående glödbrand i takkonstruktionen. Med bevakning av begränsningen hade troligen 
en brandspridning förhindrats. 
 
Beslut tas att även trästörarna ska kapas men utan korrekt information om takets konstruktion. Fem 
befäl går inspektionsrundan på taket vid överlämningen innan raset. Ytterliggare fem personer 
jobbar sedan på taket när raset sker. Det står ett befäl på golvnivå och lyser upp mot taket och 
instruerar personalen att bredda begränsningen så att hela rullporten täcks. Ingen noterar att det 
saknas en längsgående I-balk som hade stöttat upp träullitblocket om trästörarna sågats av.  
Troligtvis missas denna information för att det gjorts fem andra begränsningar på samma tak. 
Samtliga fem har gått bra och inte påverkat bärigheten i taket. En falsk säkerhet har kunnat infinna 
sig.  
 
Nedan syns var snitt-/brottytan lagts i begränsning 6, fotot är taget på en liknande konstruktion. I 
takkonstruktionens lägsta del vilar träullitblocken endast på I-balken som ligger mot väggen (ovan 
porten i bilden). När sedan trästörarna sågas av är det endast det tre cm tjocka cementlagret som 
håller uppe träullitblocken.  
 

 
Bild 8: Bilden visar samma typ av takkonstruktion fast med olika mått. Farligt snitt, ingen avlastning 
finns. 
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Att inte de andra begränsningslinjerna påverkat takets bärighet beror på att snitten lagts på ”rätt 
ställe” i förhållande till de längsgående I-balkarna eller utmed själva träullitblocket i begränsning tre, 
fyra och fem. 
 

 
Bild 9: Bilden visar samma typ av takkonstruktion fast med olika mått. Ofarliga snitt, träullitblocken 
är fortfarande avlastade på I-balkarna.  
 

 

Rekommendationer 
 Vid arbete på tak ska personal vara säkrad. Kan inte hävare användas så måste ny metod tas 

fram. Detta ska bara frångås om en riskbedömning görs som säkerställer takets bärighet. 
Denna riskbedömning ska dokumenteras och uppdateras under insatsen.. 

 

 Vid större händelser så ska ett säkerhetsbefäl finnas på plats. Säkerhetsbefälets uppgift är att 
kontrollera samtliga sektorer och styrkor i dessa samt  att rätt saker utförs på ett säkert sätt. 
Mycket viktigt att all personal på plats vet om säkerhetsbefälets roll. 

 

 Ansvar, roller och nomenklatur på en händelse bör vara sådana som är välkända och 
gemensamma inom Räddsam-F för att undvika otydlighet. 
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Insatsutvärdering av Räddningstjänstens arbete vid 
branden på Hörle wire 21 februari 2018. 
 
Bakgrund 
Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor LSO (2003:778) kap 3 § 10 ska kommunen se till 
att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen genomfördes. 

 

Undertecknad har fått i uppdrag av Räddningschefen i Värnamo kommun att undersöka 
förutsättningarna för räddningsinsatsen och hur den genomförts fram till 
räddningstjänstskedet avslutas söndagen den 25:e februari kl. 18.00. Undersökningen 
ska göras för att räddningstjänsten ska kunna dra lärdomar av insatsen. 
 

 
 



Onsdagen 21 februari 2018 inträffar en brand på Hörle wire cirka 1 mil norr Värnamo 
som kom att pågå i flera veckor. 
 
Väktare har tidigare ronderat företaget kl. 22.45. Kl. 03.21 får vaktbolaget att ett 
ensamarbetslarm tappat kontakten med centralen. Detta leder till en utryckning. Kl 
03.34 kommer väktaren till företaget och konstaterar rökutveckling från taket i 
grovdrageriet mot kontorsbyggnaden. Väktaren larmar SOS Alarm kl. 03.47 och ringer 
företagets kontaktman. 
Företaget Hörle tråd grundades i början på 1900-talet likt andra företag i Småland och 
Gnosjöandan. Företaget växte och utökade och ingår idag i Liljedahl group och heter 
numera Hörle wire. Förutom i Hörle har företaget produktion i Tyskland och Slovakien. 
Tillverkningen är att förädla ståltråd. Produktionen är cirka 20.000 ton/år. 
För att behandla tråden finns det en separat betanläggning. Den anläggningen 
involverades inte i branden. Ute i produktionen finns även mindre IBC-behållare om 
cirka 1.000 liter syra. För behandling av tråden finns även kärl med kopparsulfat. 
 
Produktionen på Hörle wire är tvåskift med arbetstiderna 06.30-15.45 och 15.45-01.15. 
Sista personen på nattskift stämplade ut från företaget 01.25. 
 

 
Vy över företaget Hörle wire. 
Det rödmarkerade visar det brandskadade området ca 3800 m2. Stora delar av övriga delar blev sot och rökskadade. 

 
Brandtekniska installationer. 
Det fanns inget brandlarm direktkopplat till Räddningstjänsten. 
Det fanns inga rökluckor för brandgasventilation. 
 
Larmet. 
Räddningstjänsten i Värnamo får larm kl. 03.49, brand i byggnad / industri. 
Rökutveckling från taket gör att SOS operatören larmar nivå 20 larm. Larmindex för 
denna händelse är normalt nivå 30 men operatören får inte dra vivå 30 utan att fråga 
Brandingenjör i beredskap. Insatsledaren i Värnamo svarar och nivå 30 larmas fullt ut. 
Nivå 30 innebär att det kommer 30 brandmän och befäl till platsen. Beroende var 
någonstans händelsen inträffar kommer styrkorna kanske från norra, östra eller södra 
delen av F-län, beroende på vilken kompetens styrkan har. 
 



Räddningstjänsterna i F-län har ett samarbete som benämns” Räddsam F”. Vid nivå 30 
larm i F-län larmas då: 
4 räddnings/släckenheter 
2 höjdenheter 
2 vattenenheter 
2 insatsledare 
1 Brandingenjör 
RCB Räddningschef i beredskap (en av Räddningscheferna i länet är denna beredskap) 
SE specialenhet, skärsläckare från Bor 
Ledningsbil från Nässjö 
TIB tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen informeras om att nivå 30 är aktiverat. 
 
Denna nivå 30 kom att ökas till nivå 60 under första dygnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Första styrka med Insatsledaren från Värnamo kommer till platsen kl. 04.04 och möts av 
väktaren.  

 

Skiss gjord efter 
ritning av byggnaden. 



Insatsledaren frågar väktaren om nycklar och får väktarens nycklar. Han söker också 
efter orienteringsritningar/insatsplan över företaget, men det finns inga sådana att tillgå. 
Fler styrkor kommer till platsen och man går in i kontoret vid dörren till grovdageriet 
och ser branden. Man mäter upp 150 C grader i brandgaserna i taket från denna plats. 
Dörren stängs och kontoret sätts i övertryck med hjälp av räddningstjänstens fläkt. IL 
ger order om rökdykning via dörren i hörnet in till grovdrageriet. Fler styrkor kommer 
till platsen och man bildar två sektorer. Sektor 1 rökdykning och sektor 2 begränsning 
från dörren mellan grovdrageriet och produktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandingenjör i beredskap kommer till platsen kl.04.20 och tar över insatsen som 
Räddningsledare. Han får besked om att det inte finns några personer kvar i byggnaden. 
Rökdykare i sektorerna arbetar i ”normal riskmiljö” det vill säga att man får vara max 
25 meter in i byggnaden. Rökdykarinsatsen för att lokalisera branden från dörren i 
hörnet avbryts då det ramlar ner föremål från taket. Man övergår då till utvändig 
släckning med vatten och skum (Cafs). Rutorna mot kontoret spricker när släckvattnet 
träffar och man försöker från det lägre taket att spruta in mot branden. 
I detta skede ber Räddningsledaren Insatsledaren för sektor begränsning att ta en varv 
runt byggnaden för att bilda sig en uppfattning om byggnaden. Han får  av företagets 
kontaktman lite uppgifter om hur byggnaden ser ut, risker och att det finns kemikalier, 
syror i byggnaden. Sambandsplanen blir att sektor rökdykning använder 
räddningstjänstens stationstalgrupp 5000 och sektor begränsning använder 
räddningstjänstens stationstalgrupp 7000. Räddningsledaren har kontakten bakåt till 
SOS och Inre befäl på raps 9. 
Målet med insatsen är: Släck branden. Rökdykning och begränsning, max en slanglängd 
in i byggnaden med de styrkor som finns där då. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontoret sattes under 
övertryck med 
räddningstjänstens ppv-
fläkt för att hindra 
spridning av brandgaser 
dit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RL kallar till sig de båda IL för att få svar på hur insatsen går. IL sektor rökdykning 
säger att det är problem med elen, det är ljusbågar och det sprakar i ledningarna. Han 
vill att strömmen bryts.  
 
 
 
 
 

Bilden visar närmast 
sektor ”begränsning” 
som arbetade med att 
försöka göra håltagning 
och begränsningslinje. 
Längre bort i bilden är 
sektor ”rökdykning” 
som arbetade med att 
hitta och släcka 
primärbranden. Bilden 
tagen ca kl. 10, då 
kranbilen med gripklo 
var igång. 

 

Bilden tagen ca 
kl.09.30. 
Primärbranden är 
släckt men det ramlar 
ner stora brinnande 
delar från taket. Bilden 
visar den miljö som 
rökdykarna arbetade i 
fast det var kolsvart av 
rök och sot ända ner 
till golvet 



  
 
 Räddningsledaren förstår att detta kommer att vara en insats ett bra tag framöver och att 
det kommer media till platsen och begär då  mediabefäl från Höglandet till platsen för 
att ta hand om detta. Han vill även få dit depåbilen som har extra luftflaskor, mat och 
dryck med sig till platsen. Han känner sig själv trygg med den position han har. 
EON kontaktas för att bryta strömmen men meddelar att det är Värnamo energi som är 
elleverantör och strömmen bryts lite senare. 
I detta första skede av branden upplever de båda sektorscheferna (IL) att de har dålig 
kontakt med varandra och vet inte riktigt vad den andre gör. De upplever också 
kontakten med RL dålig och de får slita sig ifrån sin stressiga position för att gå upp till 
ledningsplatsen som blivit vid IL 5080:s bil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ljusare lilla plottavlan upp till vänster var den som först användes från 5080 s bil, senare flyttade man in i kontoret och använde stora 
tavlan. 

 
IL för sektor begränsning har fått att försöka att göra håltagning i taket för att släppa ut 
brandgaserna. Man försöker med speciell motorsåg och kapmaskin men lyckas inte få 
till en bra håltagning. Man slår med slägga och spett för att få hål i takkonstruktionen. 
Man påtalar för RL om problem med takkonstruktionen som är takpapp, cirka 4 cm 

Efter ett tag bryter 
branden igenom 
taket. 

 

x 

 



betong och under det en platta av träull och cement med träregler i. Därför svårigheter 
för de maskiner som finns tillhands. 
Räddningsledaren får till sig att det är svårt att lokalisera branden och man får inte ut 
brandgaserna, samtidigt som det är stora svårigheter att få upp hål i takkonstruktionen 
för ventilering. Han kallar då genom IB på en kranbil för att få hål i taket. Jourhavande 
IB inre befäl i Jönköping har tidigare varit med om att använda en kranbil med gripklo 
för liknande ändamål och ser framför sig vilken kranbil han ska söka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fler styrkor som kallats in kommer till platsen. 
Rökdykargruppen från Värnamo avlöses av en grupp från Ljungby som får samma 
uppgift av IL: Att försöka släcka branden. Man byter då angreppsväg till en dörr ca 10 
meter vid sidan där man försökt tidigare. Man kommer då på andra sidan en tvärgående 
vägg som skydd och kan hitta och släcka primärbranden från andra hållet. Det har dock 
brunnit så länge att det finns ett stort antal sekundärbränder framför allt i taket där det 
brinner på många ställen. Man vet inte just då vad det är som brinner i taket. När 
rökdykarna sprutar på en brand i taket, blossar det upp några meter därifrån och det 
ramlar ner stora brinnande delar. 
Man har svårigheter att få ut brandgaserna från utrymmet på grund av att det är stora 
svårigheter med takkonstruktionen. Man söker då runt byggnaden för att finna andra 
delar att trycksätta med fläkt och hittar då en utbyggnad som är produktionslagret för 
färdiga delar. Det är helt opåverkat av branden och man sätter in ppv-fläkt för att skapa 
övertryck. 
 
Vid sektor begränsning har man med höjdfordon försökt att sätta in dimspikar för 
begränsning. Nu är prioritet att skydda betrummet med syratankarna för branden. 
Branden har påverkat taket så mycket att det börja bölja och snart brinner det hål i taket 
där primärbranden varit. 
Man bestämmer att göra ett tvärsnitt, håltagning på taket längre bort vid porten till 
produktion. Jönköpingsstyrkan får uppgiften att försöka utföra detta från höjdfordon. 
Om inte denna begränsningslinje hålls skall nästa begränsningslinje mot produktion 
absolut hållas och grovdrageriet, valsverket och lagret får brinna ner. 

 

Med spett och 
slägga kom 
man igen 
takkonstruktio
nen 
”Träullit”. 
Senare kom 
man på att 
avlägsna 
takpappen 
först, sen gick 
det att 
använda 
kapmaskiner. 



Man stöter på patrull med tvärsnittet i taket. Med de maskiner man har till förfogande 
och den iden om att kapa upp tvärs över. I över åtta timmar håller man på med denna 
metod innan man kommer på att hyra in bättre maskiner och att ta bort takpappen först. 
Allt arbete på taket utförs med selar och taksäkring eller säkring i höjdfordonet. 
 
Kl. 08-10, nya styrkor, befäl kommer till platsen. 
Den beställda kranbilen med gripklo har kommit och ställs upp mellan kontor och 
valsverket. Den ska förses med motvikter, ett hydraulaggregat och gripklon. Efter en 
timme är den beredd att arbeta. Den som kör kranbilen sitter nere på bilen och med en 
kamera längst upp på kranen ska han försöka att se genom röken för att komma rätt och 
få tag i takdelar för att öppna upp. Ett par timmar går utan att något större hål kommit 
till och det bestäms att kranbilen skickas hem. 

 
Kranbilen med gripklo försökte att arbeta i röken, men fick inte tag i konstruktionen och skickades senare hem. 

 

 
Bild tagen med värmekamera upp mot taket och Träullitskivorna. Man ser hur branden sprider sig och hoppar i skivorna. 

 
Räddningschefen från Värnamo har kommit till platsen och bildat sig en uppfattning om 
läget. Han tar inte automatiskt över räddningsledarskapet utan det gör annat befäl från 
Värnamo. Räddningschefen bestämmer sig för att hjälpa till i stabsledningen med analys 
och att samverka med företaget, försäkringsbolaget och restvärdesledare. 



Inriktningen för fortsatta arbetet är att skära upp begränsningslinjer på taket och för 
detta hyrs det på förmiddagen in kapmaskiner från uthyrningsföretag. 
Ett omfall efterfrågas. 
 Om inte denna metod fungerar – hur gör vi då?  Inget omfall eller reservplan fanns då. 
 Man ska se över underhåll och drivmedel, samordna och kordinera styrkorna. Förstärka 
arbetsuppgifterna, uttala vad och vem som skall göra vad. 
 
Byggnaden. 
Den aktuella delen av byggnaden har väggar av lättbetong och bärande tak R 90 av 
träullit som ligger på stålpelare 
Man visste inte till en början vad taket bestod av eftersom branden spred sig i taket och 
det var svårt att göra håltagning med de maskiner som fanns. 
Konstruktionen heter Träullit R 90. Det är träull som blandas med cement till stora 
block och för att uppnå bärighet är det belagt med några centimeter betong och har 
träreglar av gran. 
 

 
Branden följer träreglarna i takkonstruktionen och sprider sig. 

 
Ur Träullit AB s faktablad anges de viktigaste egenskaperna vara. 
 

 Akustik – ljudabsorption 
 Värmeisolerande 
 Värmetrög 
 Kondensupptagande 
 Fuktbeständighet 
 Brandsäkert 
 Tål aggressiva miljöer 
 Lågemitterande 



 
Träullitbjälklag. Bilden tagen inifrån upp mot taket 

 
Träullit består av cementbunden träull med armering av svarvat rundvirke i gran. 
Ovanpå detta är det ca 4 cm betong och överst takpapp mot väta. Byggnadsklassen är 
R90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag förmiddag. 
Man har haft mycket transporter av vatten mot branden. Det har gått åt ett antal 
tankbilar för att försörja platsen med släckvatten. Det fanns en brandpost på gårdsplanen 
som glömdes bort, men ändå inte hade gett tillräckligt mycket vatten. Det finns även en 
kraftig vattenledning från Lagan som försörjer företagets produktion. Inte heller denna 
användes. I stället fylldes bilarna på brandstationen i Värnamo. Man hade under natten 
och tidiga morgonen haft ett vattenuttag på 2.400 l/min. Det mesta vattnet hade inte haft 
någon släckeffekt utan bara runnit in i byggnaden. Nu sänks kapaciteten till 1.200 l/ 
min. Det bildas en sektor ”vatten” för att ansvara för detta. 
 
Det kontaminerade släckvattnet rann ut i ett par närliggande vattendrag, varför man gör 
två fördämningar för att förhindra vidare spridning. Dessa fördämningar gjorde 
företaget i samråd med Värnamo kommuns miljöavdelning och Räddningstjänsten. 

 

Bilden visar en 
Träullitskiva som 
sågats av och ligger 
upp och ner. 
 
Ett lager träull blandat 
med cement. 
 
Träreglar för bärighet 
R90 
 
Ett lager gjuten 
betong och takpapp 
ovanpå detta. 



Onsdag förmiddag görs en plan upp för mätningar, sanering och omhändertagande av 
det kontaminerade släckvattnet. 
 
Kl. 12 har man ett samverkansmöte med representanter för företaget, försäkringsbolaget 
och övriga inblandade parter. Man beslutar att ett mindre antal maskiner i grovdrageriet, 
där branden varit kan räddas. Detta sker genom att de flyttas till en annan lokal och 
saneras där. Arbetet med att flytta maskinerna kommer igång på torsdag förmiddag, 
inledningsvis går detta arbete lite trögt. De flyttade och sanerade maskinerna sätts i bruk 
efter ett omfattande arbete. 
 
Inriktningen för det fortsatta arbetet är: Säkra upp begränsningslinjerna mot betrummet 
och produktionen. Mot betrummet gör man ett tvärsnitt med kapmaskiner rakt över hela 
hela taket.  
Överlämningar mellan avgående och pågående sektorchefer och räddningsledare känns 
fortfarande bristfälliga. Man saknar mål med insatsen MMI, vilka risker finns och vilka 
styrkor har vi till förfogande. Man försöker att få tag på RL räddningsledaren men han 
var inte där. Man saknar kontinuerliga ledningsmöten där man går igenom vad som 
gjorts och vad som ska göras.  

 
Bilden visar väggarna mellan två skepp i byggnaden där takpapp och plåtar tagits bort för att få en luftspalt för brandgaserna att ventilera 
ut. 

 
Det är stor frustration angående takkonstruktionen och håltagningen för brandgaserna. 
Branden sprider sig sakta i träreglarna i Träullitskivorna. Man bestämmer sig för att 
branden inte får sprida sig till produktionslagret där det står mycket färdigt material. 
Man förstärker vissa väggar och håligheter med gipsskivor för att hindra 
brandspridning. 
Man bestämmer sig för att göra flera åtgärder för att hindra brandspridning. Man river 
upp plåt och takpapp vid för att få en avluftning runt väggarna till grovdrageriet. 
Onsdag kväll – arbetsplatsolycka. 
Eftersom branden är svår att släcka och den sprider sig sakta i takskivorna tas ett beslut 
att göra en öppning i taket vid rullporten mot lagret för att om branden sprider sig hit 
skall den bekämpas och ventileras här. Branden får inte komma over till 
produktionslagret där det finns ett stort värde av färdiga produkter. Flera befäl och 
brandmän diskuterar och kommer överrens om hur man ska göra öppningen i taket. 



På onsdagskvällen byter man personal, befäl och brandmän, förklarar att man planerat 
för taköppningen mot lagret var och hur det ska göras. Den nyanlända personalen tar tag 
i arbetsuppgiften och börja såga i taket, träullitskivorna med träregler. Men man sågar 
på fel sida om den bärande del som håller träullitskivorna och taket ger sig. En stor 
sektion av taket ramlar ner där två brandmän arbetade.  
Det gick bra, inga stora personskador denna gång då en brandman befann sig på en 
takstol och förhindrade ett fall på sju meter. Den andra brandmannen befann sig turligt 
på annan plats. All personal på taket beordras ner.  
Det blev en arbetsplatsolycka som utreds av Robert Bang Räddningstjänsten i Gislaved. 
 
Roberts sammanfattning av olyckan var: 
Takraset sker som en följd av att trästörarna sågas av. Detta görs utan vetskap om att dessa störar 
är det enda som är bärande i träullitblocken. Att såga av störarna var onödigt i sig eftersom en 
luftspalt på ca 50 cm redan skapats, genom att blocken perforerats, så att det gick att se ner till 
industrigolvet. Det fanns ingen risk för brandspridning från produktionsdelen in till färdiglagret. Det 
som fanns var en långsamtgående glödbrand i takkonstruktionen. Med bevakning av begränsningen 
hade en brandspridning förhindrats.  
Beslut tas att även trästörarna ska kapas, utan korrekt information om takets konstruktion. Fem 
befäl går inspektionsrundan på taket vid överlämningen innan incidenten. Ytterliggare fem personer 
jobbar sedan på taket när tillbudet sker. Det står ett befäl på golvnivå och lyser upp mot taket och 
instruerar personalen att bredda begränsningen så att hela rullporten täcks. Ingen noterar att det 
saknas en längsgående I-balk som hade stöttat upp träullitblocket om trästörarna sågats av.  
Troligtvis missas denna information för att det gjorts fem andra begränsningar på samma tak. 

Samtliga har gått bra och inte påverkat bärigheten i taket. En falsk säkerhet infann sig. 

 
Torsdag. 
Räddningsledning börjar påtala för företaget att åtgärder måste göras för att påskynda 
släckningen av branden och restvärdesräddningen av maskiner och byggnader. En 
grävmaskin kallas till platsen för att riva ner taket inifrån men tyvärr är denna maskin 
för stor och kommer inte in i byggnaden. Senare kommer en annan maskin och man 
river ner taket för att få stopp på branden. 
 
Räddningstjänsten avslutas söndag 25:e februari kl. 18.00. Eftersläckning och 
bevakning pågår ytterligare två veckor. 
 
Utredarens reflektioner samt synpunkter som kommit fram under utrednings 

gång. 

 Kommunikationen mellan de båda sektorsledarna, IL är bristfällig. Man är i 
varsin ända av den 3800 m2 stora byggnadsdelen men ingen vet riktigt vad den 
andre gör. Kommunikationen bakåt med RL räddningsledaren är bristfällig. 
Sektorcheferna får lämna sina poster för att träffa RL, vilket var stressande i 
inledningsskeendet. Periodvis saknas tydliga mål med insatsen MMI, risker och 
vilka styrkor man har till förfogande. 

 Stabsplatsen blir vid första IL:s bil 5080, ledningsbilen från RL som fanns på 
plats användes inte. I ledningsbilen kunde man tryckt upp en skiss, kartor om 
hur byggnaden ser ut, vilka sektorer som gör vad och mål med insatsen MMI. 
Vid insatser som denna när det är mycket folk och resurser inblandade bör 
räddningsledningen förstärkas.  

 Vid överlämningar saknas det klara direktiv om: Mål med insatsen, vem som gör 
vad och vilka resurser man har att tillgå. Någon form av skriftlig överlämning 
med skiss om den tänkta arbetsuppgiften hade förenklat 



 Räddningsledaren är ganska ensam i början av insatsen, borde ta ett erfaret befäl 
till sig för att skaffa sig en bra överblick, fatta rätt beslut och förmedla detta ut i 
organisationen. 

 Byte av RL räddningsledare bör tydligt uttalas, gärna vid ett ledningsmöte där 
avgående berättar VAD som gjorts och pågående RL om VAD som ska göras. 

 Det påtalas att man samverkar om ledningsstrukturen i kommunerna, men att det 
övas för lite. Ibland är det så att Brandingenjör i beredskap kallas till ”mindre” 
händelser ex. nivå 10 men ser vid framkomst att de inte behövs och åker hem. 
Man behöver inte ta över ledningen men att spela med sin roll för övningen skull 
gör att man får större erfarenhet när väl den ”stora” händelsen inträffar. 

 Vi har olika kulturer på stationerna, äldre och yngre befäl. Vissa är skolade in i 
sin roll, andra har vuxit och befordrats till sin roll. Mer samövning önskas för att 
lära känna varandra och öka samarbetet. 

 Räddningstjänsten och företaget bör tillsammans ta fram en insatsplan där man 
kan belysa byggnadssektioneringar, risker som kemikalier mm. Insatsplanen kan 
då också beskriva företagets nödlägesberedskap. 
Förslagsvis går brandpersonalen igenom och diskuterar insatsplanen under en 
övning. En ytterligare bra åtgärd är att göra studiebesök på plats så att man har 
en föraning när larmet kommer. 

 Man borde använda befäl från egna räddningstjänsten (Värnamo) i högre grad 
för lokalkännedom och mediainformation. 

 Man saknar kontinuerliga ledningsmöten där sektorcheferna informeras om vad 
som är gjort och vad som skall göras. 

 Man upplever att det är svårt att få tag i RL räddningsledaren. 
 Tidvis störande att alla, många använde samma rapskanal. Man saknar 

kanalplan. 
 Det kommer många räddningsstyrkor och andra till platsen och det blir svårt att 

organisera, ta hand om och sätta alla i arbete. 
 Arbetsplatsolyckan. Det var inte samma personal som planerade och säkerställde 

säkerheten som senare skulle genomföra arbetet. Därför blev det en 
missbedömning och man sågade på fel ställe. 

 Det var stor frusteration angående takets konstruktion och möjligheten att göra 
håltagning. Ofta är deltidsbrandmän som har arbete på andra industrier och 
likande god uppfinningsrikedom om hur problem ska lösas. 

 Det är för och nackdelar med att tillhöra en stor organisation. En nackdel kan 
vara att Räddningsledaren beställer genom Inre befälet i Jönköping en kranbil 
för håltagning och takventilering. Man kunde tagit dit en lokal entreprenör, 
förklara problemet och han föreslår en lösning. 

 Från företaget hade man önskat att när man väl hittat en metod att komma åt 
takproblemet så skulle man tagit i rejält så att det händer något.  

 Att snabbare försöka få en bra samverkan mellan Räddningstjänsten och berörda 
parter såsom företaget, försäkringsbolaget och saneringsfirman så att man 
snabbare kommer till beslut om åtgärd. Här är det bra om Räddningstjänsten kan 
initiera om en lösning om man bara får godkännande av företag och 
försäkringsbolag. Det kan givetvis vara omvänt också. 

 Att det är en fördel med samma bilar med samma utrustning. Då kan man 
använda varandras bilar. Detta gjordes vid denna insats både med höjdfordon 
och tankbilar. 

 Bra att man tidigt tänker på förstärkning och depå med andningsskydd då inte 
alla i Räddsam F har samma fabrikat. 



 Depåbilen var mycket uppskattad med mat, kaffe och dricka. Vår grupp 
utspisades innan vi började jobba ca kl. 06.10. 

 Att tänka på i dessa trakter av Gnosjöandan med mängder av småföretag med sin 
produkt där man har sina lösningar på tillverkningen. När den akuta fasen av 
släckningsarbetet är över och det behövs brandstyrkor för eftersläckning och 
bevakning. Att man då inte skickar dit brandmän som arbetar på liknande 
företag i orterna för att blotta eventuella industrihemligheter. 

 Att man är rädd om material och utrustning. Det stod en släpkärra flera veckor 
på brandplatsen med utrustning helt obevakad. 

 
Sammanfattning. 

1. Läsa olyckan och göra en riskbedömning. 
Utifrån ser man att det är en vanlig industribyggnad i betong med flera avdelningar. 
Röken från branden vid taket mellan kontor och grovdrageriet syns när man närmar 
sig byggnaden. Tiden är kl. 04.04 tidig morgon och man får besked om att det inte 
ska vara några människor i byggnaden. Första styrkan på plats visste inte så mycket 
om verksamheten eller tillverkningen i byggnaden. Man tittar in ser och hör branden 
och förstår att det är en fullt utvecklad brand, som kommer att pågå ett tag. Risken 
för spridning till andra delar är stor. 
2. Identifiera möjliga åtgärder. 
Första åtgärd blir att sätta kontoret i övertryck med hjälp av räddningstjänsten fläkt. 
Rökdykning påbörjas men får avbrytas ganska snart då det faller ner saker från taket 
och man hör hur det sprakar i elledningar. Rökdykningen avbryts och övergår till 
utvändig släckning. 
Fler styrkor kommer till platsen och man skapar en sektor ”begränsning” för att 
hindra brandens spridning. 
3. Besluta om MMI och taktisk plan. 
Första styrkans mål är att försöka identifiera var branden är. Uttalat MMI är ”släck 
branden. Vad, hur och när uttalas ej. Skyddsnivån är max en slanglängd, 25m in i 
byggnaden” 
För att ventilera ut brandgaserna kommer beslutet att göra hål i taket med de 
maskiner som fanns. Detta lyckades inte så väl. Man höll på i åtta timmar med ett 
tvärsnitt över taket utan större framgång. Senare hittades annan metod. 
4. Sätta organisation och utse ledningsplats. 
Första styrkan fortsatte med det de påbörjat, trycksätta kontoret och rökdykning för 
att identifiera branden. Andra styrkan arbetade med begränsning av brandens 
spridning genom att göra håltagning. Dessa två uppgifterna blev huvuduppgifterna 
de första timmarna. De förstärktes och man bytte av folk. 
Ledningsplatsen blev vid första IL:s bil. den tänkta ledningsbussen som fanns på 
plats användes ej. Ledningen kände sig trygg till en början men vill ha hjälp med 
mediainformationen. Senare förstärktes räddningsledningen med en person för stöd, 
analys och samverkan med företaget. 
Lednings beslut hade svårt att nå ut muntligt till sektorerna. Kanske hade varit bättre 
med någon form av överlämnande i pappersform med en skiss över arbetsuppgiften. 
Det kom många styrkor till platsen och det är svårt att ta hand om alla och ge dom 
relevanta arbetsuppgifter. 
5. Kommunicera och samverka. 
 Läget var ganska statiskt till en början. Man borde undersökt för andra lösningar 
eller alternativ för att komma åt branden, för att göra begränsningslinjer, för att 



rädda byggnaden. Göra en prognos för om inte detta fungerar så har vi en annan 
lösning på gång. 
6. Skapa uthållighet. 
Depåbilen med andningsluft och mat kallades snabbt in och var mycket uppskattad. 
Förstärkningar och avlösningar fungerade bra till en början. Men när det är så stor 
händelse som pågår i flera dagar eller veckor har man snabbt tömt sina reserver. Det 
blev svårt att frivillig personal att jobba dag 2 och framöver. Det blev så att man fick 
planera att ett skiftlag från deltidsstationerna  att jobba på branden under viss tid. 
Beredskapen på den stationen fick stängas ner då. 
I att skapa uthållighet är att göra en omfallsplan om det värsta skulle inträffa? vad 
gör vi då? Har vi tillräckliga resurser. 
Att beakta i att skapa uthållighet är hur länge är det ”Räddningstjänst” Att genom 
goda kontakter och bra samtal få företaget och försäkringsbolaget att börja ta över 
insatsen, bevakningen, saneringen. 
7. Följa upp. 
Rätt mål, metod och resurs? Kanske det svåraste av allt om man inte har jättestor 
erfarenhet av att leda stora insatser. Att korrigera, våga avbryta en metod och 
påbörja en annan. 
 

Utredaren. 
Jag har arbetat på Räddningstjänsten nästan 40 år och jobbat med utredningar, bränder 
och olyckor i 15 år. Skriver sakkunnigutlåtande till polisen och har varit kallad som 
sakkunnig till tingsrätten några gånger. 
När jag fick förfrågan om att utreda räddningstjänsten arbete kände jag mig hedrad om 
att få göra denna insats men samtidigt vilket stort arbete det skulle bli. Jag har träffat 
och intervjuat ca 20 personer mejlat ytterligare ca 20 personer om information, 
frågeställningar och iakttagelser. Många har inte svarat eller lovat att återkomma, men 
inte gjort detta. Jag har mejlat tolv styrkeledare och bett att de ska prata med sina 
brandmän om händelsen och om de haft några synpunkter på arbetet, arbetsledningen 
och genomförandet.  Endast en styrkeledare har hört av sig, då han och hans grupp var 
på branden flera dagar efter och inte hade några synpunkter. 
 Jag har sökt sakkunskap på nätet, genom kolleger och andra företag. 
Jag var själv på branden som styrkeledare för en grupp som blev kallade som 
förstärkning från ca 06.15 till 12.00. 
Jag har säkert glömt detaljer eller fått fel ordning på vissa åtgärder som gjorts, men detta 
är mina synpunkter av vad jag upplevt och läst av i samtalen med de intervjuade. 
 
 
Räddningstjänsten i Ljungby   
 
 
 
Lars Isaksson 
Olycksutredare 




