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ANLEDNING TILL UTREDNING 

Enligt 3 kap 10§ i lag om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen när en räddningsinsats är avslutad, 

se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsaker till olyckan, olycksförloppet 

och hur insatsen har genomförts. Enligt förbundsordning ansvarar Räddningstjänsten Mälardalen för 

dessa utredningar vid bränder, och respektive kommun vid övriga händelser. 

 

Denna händelseutredning genomförs med anledning av en brand i industrihotell vid Hallsta gårdsgata 

28 i Västerås, 2021-04-11. Byggnaden är ett industrihotell med flera separata brandceller och många 

olika verksamheter. Flertalet identiska byggnader finns inom Räddningstjänsten Mälardalen och 

erfarenheter från denna brand bedöms därmed viktiga för framtiden. 

Syfte 

Utredningen genomförs med syfte att primärt besvara följande frågeställningar: 

• Hur fungerade det byggnadstekniska brandskyddet i byggnaden? 

• Vilka lärdomar kan dras ur ett förebyggande samt insatsperspektiv 

Utredningen syftar också till att ge förslag på åtgärder till dom frågeställningar besvaras. Baserat på 

åtgärderna kommer en separat handlingsplan att arbetas fram.  

Avgränsningar 

Brandorsak utreds enbart översiktligt och för fullständig bedömning hänvisas till polisens tekniska 

utredning.  

Underlag för utredning 

• Intervju med räddningsledare, insatsledare, styrkeledare samt brandmän som deltog i 

insatsen.  

• Brandplatsundersökning tillsammans med polisens tekniker 

• Räddningstjänstens händelserapport 

• Ärenderapport från SOS Alarm 

• Avlyssning 112-samtal samt radiotrafik 

• Information från fastighetsägare, restvärdesledare 

• Material från övervakningskameror  
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HÄNDELSEPLATS 

Områdesbeskrivning 
Byggnaden är placerad vid handelsområdet Erikslund i dom västra delarna av Västerås. Byggnaden 

som brann har adressen Hallsta gårdsgata 28. Strax norr om den branddrabbade byggnaden finns en 

byggnad av liknande konstruktion, Hallsta gårdsgata 30. 

 

Bild 1 - Översiktsbild. Branddrabbad del av byggnad markerat i rött 
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Objektsbeskrivning 

Den branddrabbade byggnaden är ett industrihotell. Byggnaden är uppförd under 2020. Information 

om byggnaden sammanfattas nedan1: 

Bild 2 - Byggnadsbeskrivning 

Inom byggnaden finns flertalet olika lokaler/hallar. Samtliga lokaler ska vara konstruerade med en 

brandteknisk avskiljning i lägst EI30. Enligt brandskyddsbeskrivning är byggnaden utformad enligt 

nedan:2 

• Storleken på brandcellerna varierar men samtliga understiger 100 m2.  

• Entresol- och vindsbjälklag är brandavskiljande i lägst EI 30. 

• Dörrar i brandcellsgräns är utförda i EI30, med dörrstängare. 

• Vindsutrymmen är uppdelat om högst 400 m2 med väggar i klass EI 30. 

• Vindsluckor är utförda i lägst EI30 

Brandspridning från fönster via takfot till vind, som utgör annan brandcell ska förhindras genom att 

takfot är utförd med avskiljande förmåga i lägst brandteknisk klass EI 30 

Gällande bärighet vid brand kan även konstateras följande: 

• Bärverk generellt och avskiljande konstruktioner (enligt ovan) - Brandteknisk klass R30. Det 

vill säga bärighet minst 30 minuter 

• Bärverk med en spännvidd mindre än 30 m, fribärande takplåtar som inte är 

stomstabiliserande, samt takfot – Brandteknisk klass R0, ingen bärighet vid brand. 

 

1 Brandskyddsdokumentation (relationshandling) – Draglinan 4 Västerås, Fire and Risk Engineering Nordic AB 

2 Se ovan 



 

Räddningstjänsten Mälardalen 

 

POSTADRESS 721 87 Västerås    BESÖKSADRESS Vallbyleden 9    TELEFON VXL 021-39 82 00    E-POST info@rtmd.se    www.rtmd.se 
Sida 5 av 13 

 

Byggnaden innehåller ett antal olika verksamheter.  Den branddrabbade verksamheten var 

ett bageri, beläget i ena gaveln. Se sammanfattande översiktsbild nedan: 

 

 

Bild 3 –Bild ovan: Översiktsbild/ritning över byggnad med brandskyddsritning. Totalt 6 ”block” 
             Bild nedan: Urklipp ur brandskyddsritning över halva byggnaden, Block 1,2 och 3 med närmsta verksamheter. 

Bageri 

Förrådslokaler 

M
atvaru

gro
ssist 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 

Larmsamtal och brandförlopp innan ankomst3 
Ca 02:40 – 02:45 Brandstart i byggnad.  
02:53 – Kraftig rökutveckling från överkant av portar mot takfot 

02:54 – Ruta/port näst längst ut mot gaveln går sönder och kraftiga lågor slår ut mot innergård 

mellan byggnader.  
02:57 – Inkommande samtal till 112 SOS Alarm. Förbipasserande inringare i bil meddelar att det 

brinner kraftigt i en byggnad med öppna lågor. Byggnaden uppges i samtalet ligga bakom Maxi, mitt 

emot Byggmax.  

 

Räddningsinsats 

02:58 – Förlarm – Brand i byggnad Stn 1100 Västerås 

02:59 – Huvudlarm – Stort larm, brand i byggnad industri. Larmade stationer 1100 samt 1200.  

Räddningstjänst kvitterar larm och åker någon minut senare med Släckbil 1110, Släckbil 1210, 

Höjdfordon 1230, tankbil 1240 samt insatsledare (IL) 1080 och brandingenjör (BIB) 1180 

03:01 – Totalinformation SOS – Fullt utvecklad brand i en industribyggnad. Larmat stort larm på 

station 1100 och 1200. IL 1080 kvitterar totalinformationen. 

I anslutning till detta gör IL 1080 även en ytterligare resursbegäran på ytterligare 2 släckenheter, 

tankbil, rökskyddsdepå samt vill även ha bekräftat att ledningsresurs BIB 1180 är larmad. 

03:03 – Framkomstrapport IL 1080 – Framme på plats. Fullt utvecklad industribrand. Grind öppen.  

03:04 – Förberedande order från 1080 till 1110. Angrepp rakt in mot branden, utvändig släckning. 

03:05 – 1110 status framme. Efter utlägg av slangsystem påbörjas utvändig släckning. 

 

Bild 4 - Brandens omfattning vid räddningstjänstens framkomst. Kraftig brand ut ur båda portar på bageriet och upp mot 
takfot. (Stillbild från övervakningskamera) 

 

3 Baserat på filmmaterial från platsen, information från SOS-alarm med avlyssning samtalstrafik, och intervjuer. Tider är 
ungefärliga 
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03:05 – Lägesrapport från IL 1080 till inre befäl 1000  

Enplans plåtbyggnad, cirka 10x40 meter. Kraftig brand i ena änden av byggnaden. Påbörjar utvändig 

släckning samt angrepp med skärsläckare 

03:08 – Förstärkningslarm station 1400 Skultuna. Kvitteras några minuter senare och 1460 samt 1410 

åker mot skadeplats 

03:10 – Släckbil 1210 framme. Får uppgift via 1080 att göra angrepp via ”baksida” (långsida ut mot 

Linblocksgatan) 

03:16 – Lägesrapport från IL 1080 till inre befäl 1000 

Fullt utvecklad brand. Får effekt med utvändig insats men har brandspridning upp mot 

takkonstruktion. Byggnaden delas upp i 6 ”block”. Block 1 och 2 bedöms påverkade. Kommer försöka 

sätta begränsning vid block 3-4 via höjdfordon och dimspik/skärsläckare. 

03:23 – Ny begäran tankbil från IL 1080 då denna ej ännu skickats. 1140 begärs ut via 

beredskapsbrandman B11 och åker mot platsen 

03:25 – Lägesrapport från IL 1080 till inre befäl 1000 

Arbetar just nu med skärsläckare och angrepp via höjdfordon för att skapa begränsningslinje, samt 

fortsatt utvändig släckning. Prognos 3 h 

03:47 – Information från BIB 1180 till inre befäl 1000. 1180 tar över som ny Räddningsledare. I 

anslutning till övertagandet lämnas även en ytterligare lägesrapport; 

Objekt – Industrihotell uppdelad i 6 block 

Skada – 1 block helt utbränt, rök och brandspridning till block 2 

Hot – Fortsatt spridning 

Risker – Nedfallande byggnadsdelar, samt eventuella gasflaskor i angränsande byggnadsdelar. 

Hanteras genom avspärrningar av riskfyllda områden, samt att enbart personal med en aktiv uppgift 

befinner sig i närheten 

Mål – Begränsa branden till block 3 

Insats – Fortsatt arbete enligt tidigare med dimspik/skärsläckare för begränsning samt utvändig 

släckning.  

Prognos – Enligt tidigare, minst 2 h till 

  

Ca 04:00 – framåt – Fortsatt arbete enligt tidigare i 3 sektorer. Sektor ”framsida”, sektor ”baksida” 

och sektor ”tak” med syfte att begränsa brand och rökspridning till angränsande block.  

Mälarenergi kontaktas och kommer ut på plats för att stänga el till fastigheten 

Ytterligare resurs begärs ut igen (Stn 1800 Surahammar), som vi tillfället befinner sig på passning på 

station 1100 Vallby istället för att ha skickats ut till brandplats.  

 

Kontakt hålls med TiB Västerås kring släckvatten och senare under insatsen tas en sugbil ut för 

släckvattenhantering. Samverkan sker även med restvärdesledare samt representant för 

fastighetsägare. 

 

Under morgonen rivs delar av branddrabbad byggnad i eftersläckningsarbetet. 

Under morgonen visar det sig även att det övernattat personer i lokalen längst bort på andra sidan i 

branddrabbad byggnad. 
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ANALYS  

Brandorsak och brandförlopp 

Branden bedöms utifrån tillgänglig information sannolikt vara anlagd.  

 

Branden har startat i bageriet (port 21 och 22). Byggnaden är enligt brandskyddsdokumentation och 

brandskyddsritning uppdelad i ett antal brandceller EI30. Portarna på byggnaden benämns med olika 

siffror enligt figur nedan: 

 

 

Enligt brandskyddsritning4 skall det vara en brandavskiljande vägg EI30 mellan utrymmen innanför 

port 21 och 22. Båda dessa utrymmen disponeras av bageriet. Då det tidigt kan konstateras 

rökutveckling och brand från både port 21 och 22 bedöms det därför varit öppet invändigt mellan 

dessa utrymmen.  Om denna spridning består av en bristande brandcellsgräns, öppningar mellan 

brandceller (öppna dörrar etc.), eller att brandcell enligt ritning helt saknas har ej gått att fastställa. 

 

Utifrån dokumentation från skadeplats kan konstateras att antändning i början sker ungefär någon 

gång mellan ca 02:40 – 02:45. Redan efter cirka 10 minuter slår kraftiga lågor ut genom port/takfot 

vid port 22. Rökutvecklingen är då även kraftig vid port 21 men inga öppna lågor syns ännu där. 

Ytterligare cirka 10 minuter senare (ca 20 minuter efter antändning) slår även kraftiga lågor ut genom 

port 21. 

 

 

 

4 Brandskyddsritning – Draglinan 4 Västerås, Fire and Risk Engineering Nordic AB 

Port 17 18 19 20 

21 22 Port 23 
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Branden är därmed initalt som kraftigast innanför port 22, vilket kan tyda på brandstart och 

kraftigare initial brandspridning i utrymmet innanför port 22. Och att branden därefter senare 

sprider sig inom utrymmet mot port 21. 

 

Fortsatt brandspridning i byggnaden sker därefter i flera riktningar. Dels uppåt via innertak och takfot 

ovanför port 21,22 och upp mot vind. Varje ”block” har en brandavskiljande vägg minst EI30 även på 

vinden. Att lokalisera dessa brandavskiljningar på vinden utifrån kan vara svårt om man inte känner 

till det eller har ritningar. Men ett sätt att lokalisera dessa brandcellsgränser på vinden kan vara 

genom en utstickande del i gaveln på byggnaden: 

 

 

Bild 5 - Utstickande förlängning av brandcellsgräns EI30 för varje "block". Brandavskiljning i både vägg och uppe på vind 
följer den utstickande delen som avgränsar varje ”block”. 
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I övrigt är vinden på varje ”block” öppen med fribärande takstolar med spikplåtar. När branden 

sprider sig upp på vinden kan spikplåtarna som håller ihop takstolarna värmas upp och släppa i sina 

infästningar, vilket kan resultera i risk för ras på vinden. I det aktuella fallet har dock 

takkonstruktionen stått kvar relativt väl. Mot vind finns även takluckor som ger möjlighet till invändig 

insats för räddningstjänsten. Detta framkom senare under insatsen. 

 

 

Bild 6 - Takkonstruktion i byggnad, fotat i närmast angränsande block som blev påverkat av branden. Exempel på 
spikplåtar inringade i rött.  

Den kraftiga branden gör även att brandspridning sker i sidled mot port 18-20, som är avskilda med 

en brandcellsgräns EI30 mot bageriet. Brandspridning bedöms ske dels via genombränning av vägg 

mot bageriet. Senare under insatsen uppstår även rasrisk i innertak/takkonstruktion på 

branddrabbad sektion som bidrar att sprida branden i sidled mot port 18-20. 
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Brandspridning sker även utvändigt längs med takfoten. Takfoten är konstruerad som en ”låda” i 

anslutning till vinden. Lågor som slår ut genom portarna får fäste i takkonstruktionen/takfoten och 

sprider sig där vidare i sidled. Brandspridningen sker här snabbare än på vinden förbi avskiljningarna 

för respektive block. 

 

 
 

Betraktat från utsidan under räddningsinsatsen kan den snabba brandspridningen och 

rökutvecklingen i takfoten ge intryck av att branden sprider sig vidare förbi avskiljningarna för 

respektive ”block”. Detta kan vara en svag punkt i byggnadens avskiljande konstruktion. Enligt 

byggnadsritningar skall dock konstruktionen mellan takfot och vindskonstruktion vara avskild i EI30 

för att fördröja brandspridning mot vind.  
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Slutsats/åtgärdsförslag 

Sammanfattningsvis gällande byggnaden kan konstateras att byggnadskonstruktionen och 

brandcellerna har hjälpt till att begränsa branden. Brandcellsgränsen mot nästa block som går upp 

mot vind har varit viktig för att begränsa omfattande brandspridning, i kombination med 

räddningstjänstens åtgärder. Dock kan vissa brand/rök- och vattenskador konstateras även i dessa 

närmast angränsande delar. 

 

Inom det branddrabbade blocket där bageriet varit placerat har branden spridit sig förbi till ett antal 

brandceller. Vid räddningstjänstens framkomst (cirka 25 minuter efter brandstart) brinner det redan 

kraftigt ut ur två portar, och branden bedöms redan här sprida sig upp på vinden. Brandspridning till 

angränsande portar (18,19,20) bedöms ske på grund av genombränning via väggar/tak på grund av 

den kraftiga branden i byggnaden. Branden har pågått längre och intensivare än dom 30 minuters 

brandmotstånd som byggnadens brandceller är dimensionerade för. Brandceller mot nästa block 

bedöms ha hållit bättre än de brandcellsgränser som funnits inom det branddrabbade blocket. 

 

Tillgång till byggnadsritningar i ett tidigare skede hade varit fördelaktigt för räddningstjänsten för att 

snabbare kunna lokalisera brandcellsgränser. Att tidigt lokalisera brandcellsgränser är positivt för 

räddningstjänsten, som då kan använda dessa som begränsningslinjer och förstärka brandcellerna 

genom att bland annat: Trycksätta opåverkade delar för att förhindra spridning, släcka 

brandpåverkade delar genom direkt släckning med strålrör, samt sänka temperatur och påverka 

brand i stängda utrymmen med skärsläckare/dimspik. 

Tillträde till angränsande portar var en problematik under insatsen då det ej fanns tillgång nycklar via 

fastighetsägare, vilket resulterade i att dörrar behövde brytas upp för kontroll.  

Att det morgonen efter insatsen visar sig övernattat personer i byggnaden längre bort är en allvarlig 

brist. Även om personerna i detta fall ej blev direkt hotade av branden, så kan det få allvarliga 

konsekvenser om personer övernattar i lokalerna i händelse av brand. Räddningstjänsten kan ej 

förvänta sig att personer bor i dessa typer av lokaler, då de är belägna på ett 

industri/handelsområde. I detaljplan (Dp 1564 norra Erikslund) medges EJ boende i detta område. 

Enligt fastighetsägare finns tydliga regler och information till de som hyr/köper dessa 

garageutrymmen att övernattning ej är tillåtet. Trots detta sker uppenbarligen övernattning vid vissa 

tillfällen. Det huvudsakliga ansvaret kring detta efterföljs ligger på fastighetsägaren och 

verksamhetsutövaren själv genom systematiska kontroller och tydliga regler, samt att reglerna 

efterföljs.   

 

Framgångsfaktorer 

➢ Bra samarbete på ledningsnivåer med tydlig rollfördelning samt sektorindelning  

➢ Bra kommunikation genom hela insatsen mellan samtlig personal 

➢ Tidig omedelbar åtgärd vid framkomst, utvändig släckning och kraftsamling mot brand 

➢ Bra byggnadskonstruktion med flertalet brandceller mellan verksamheter. Avskiljning vid 

varje block på vinden för att begränsa omfattande spridning. 
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Erfarenheter/Åtgärdsförslag 

➢ Erfarenheter från aktuell byggnadskonstruktion: 

- Utstickande del i fasad vid varje block indikerar brandcellsgräns EI30 som går hela vägen 

upp på vind i dessa byggnader. 

- Varje verksamhet (port) är normalt egen brandcell minst EI30 

- Spikplåtar på vind kan ge risk för ras av takkonstruktion 

- Hålrum vid takfot kan ge viss brandspridning i sidled och kan vara en svag del i 

konstruktionen. Avskiljning med gips mot vind begränsar dock spridning.  

- Takluckor till vind finns för möjlighet till invändig insats/kontroll av vindsutrymmen 

 

➢ Tillgång till ritningsunderlag med brandcellsindelningar tidigt hade underlättat 

räddningstjänstens insats.  

 

➢ Tillgång till huvudnycklar för kontroll av angränsande verksamheter hade underlättat 

insatsen. Saknas nycklar behöver räddningstjänsten som i detta fall bryta dörrar för att skapa 

tillträde. Om fastighetsägare ej har möjlighet att på kort varsel kunna få ut person med 

nycklar kan lösning med nyckeltub eller liknande vara ett alternativ. 

 

➢ Vid resursbeställning från skadeplats behöver befäl/räddningsledare på plats få tydlig 

återkoppling och kvittens vilka resurser som faktiskt har larmas och när dom förväntas 

anlända. Om bakre ledning pågrund av systemledningsbehov/brist personal etc. ej kan skicka 

alla dom resurser som begärts behöver även detta kommuniceras ut till platsen. 

 

➢ Att personer övernattar i dessa lokaler är allvarligt och behöver undvikas, då byggnaderna ej 

är anpassade för detta. Fastighetsägare behöver fortsatt kontinuerligt följa upp detta igenom 

avtal/information och som en del i egenkontroller, exempelvis via det systematiska 

brandskyddsarbetet. Ertappad övernattning föreslås kunna ses som ett brott i avtal som bör 

leda till uppsägning av hyresgäst. 


