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Sammanfattning 

Larm och ledningscentralen i Räddningstjänsten Storgöteborg fick in ett samtal 
klockan 17:27, den 2 oktober 2017. Personen som ringde in förmedlade att dom 
såg rök från taket på Myntgatan som ligger på Hisingen i Göteborg. Byggnaden var 
ett äldre flerbostadshus på tre våningar. Hela huset var under renovering samt att 
det skulle byggas vindslägenheter.  
 
Inga personer kom till skada då hela fastigheten var tom på människor vid 
tillfället. Hela vindsvåningen blev kraftigt brand och rökskadat. Våning två direkt 
under vindsvåningen hade vatten och rökskador. På våning ett fanns det mindre 
fuktskador. Entréplan och källaren fanns det inga synliga skador, enligt 
besiktningsman. Enligt berört försäkringsbolag blev det sparsamt med 
vattenskador med tanke på brandens skadeutfall. Skadekostnaden kommer att 
hamna mellan tre till fyra miljoner kronor och räddat värde blev cirka 15 till 20 
miljoner kronor.  
 
Sektorchefen bedömde att det fanns inga liv att rädda, det var för varmt, dålig 
sikt samt att golvbjälklaget till vindsvåning troligen var dåligt. Med dessa 
ingångsvärden samt att taket fortfarande var intakt, beslutades det att branden 
skulle dämpas genom att använda skärsläckare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 2 oktober klockan 17:27 inkom ett larm till larm och ledningscentralen (LC) 
på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) om brand i byggnad på Myntgatan, 
Hisingen. Fastigheten är ett landshövdingehus som är under ombyggnation. Vid 
framkomst till platsen var det rökutveckling från vinden och taket på 
byggnaden.  
 

1.2 Syfte 

Syftet är att inhämta erfarenheter från räddningsinsatsens genomförande och 
skapa ett faktaunderlag som därefter kommer att vidareutvecklas till 
utbildningsmaterial inom avdelningen Operativ Ledning.   
 

1.3 Frågeställningar 

 Översiktlig beskrivning av objekt och händelseförlopp vid insatsen. 
 Beskriv framgångsfaktorer med avseende på taktik och metodval.  

o Användning av skärsläckare? 
o Resursuppbyggnaden?  

 
 Effekter för fastighetsägare och försäkringsbolag efter avslutad 

räddningsinsats? 
 

1.4 Avgränsningar 

Utredningen begränsas till att översiktligt beskriva händelseförlopp samt 
fokusera på taktik och metodval under uppstart av insatsen. Inga slutsatser eller 
rekommendationer kommer att skrivas. 
 
 

1.5 Redovisning 

Utredningen skall resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senast den 
15 januari 2018, samt redovisas för Operativ ledning. Utredningen skall också 
skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
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2 Metod 

Intervjuer har genomförts följande datum: 
24 oktober: Räddningsledare. 
24 oktober: Gårda dagtidsstyrka.  
1 november: Skadeplatschef. 
8 november: Sektorchef. 
 
 
Datainsamling: 
Händelserapport (2017006559). 
Insamling av erfarenhetsåterberättelse från berörda brandmän. 
Insamling av bilder från polisens tekniska utredning. 
Film från räddningstjänstens värmekamera. 
Bilder från räddningstjänsten. 
Platsbesök.  
Besiktningsrapport/Skaderapport Brandsanering i Väst AB. 
Telefonsamtal med berört försäkringsbolag. 
 
 
Analysmetod: 
STEP Analys. 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

 
Byggnaden var ett äldre 
flerbostadshus på tre 
våningar. Byggnadstyp var 
ett landshövdingehus. 
Typen kännetecknas av att 
bottenvåningen är byggd 
med sten, medans övriga 
våningsplan är uppförda i 
trä.  
 
Berörd händelse var på 
Myntgatan, Hisingen i 
Göteborg. (Bild 1) 
 

 
Bild 1. Visar vart berört område. Kartbild www.eniro.se 

 
 

Hela huset var under renovering 
samt att det skulle byggas 
lägenheter på vindsvåningen 
(röd markering). De hade hunnit 
att renovera taket, satt upp 
reglar för de olika lägenheterna 
samt satt in takfönster. Då inga 
väggar var klara uppe på vinden 
var hela vindsvåningen en och 
samma brandcell. 
(Bild 2) 
  

Bild 2. Visar en skiss hur fastigheten såg ut. Fasad 
mot öster. 

 

3.2 Olycksförloppet 

Byggnadsarbetarna lämnade fastigheten cirka klockan 17.00. LC fick in ett 
samtal klockan 17:27. Personen som ringde in förmedlade att dom såg rök från 
taket. När första räddningsstyrka kom fram kunde de också konstatera 
rökutvecklingen från taket och påbörjade räddningsinsats. 
Primärbrandsområdet var i mitten på vindsvåningen.  
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3.2.1 Olycksorsaker 

 
Ett tänkbart scenario varför 
branden startades kan vara någon 
kortslutning av el i samband med 
renoveringsarbeten, enligt 
polisens tekniska undersökning. 
(Bild 3) 

 
Bild 3: En illustrationsskiss som visar 
primärbrandsområdet (gul markering) på 
vindsvåningen. 

3.2.2 Konsekvenser av olyckan 

Inga personer kom till skada då hela fastigheten var tom på människor vid 
tillfället. Det fanns en hyresgäst som bodde på våning ett som inte var hemma vid 
uppstarten av räddningsinsatsen. Hyresgästen kom senare till platsen och fick 
inte tillträda sin lägenhet samma dag, på grund av att polisen skulle göra en 
teknisk undersökning i hela fastigheten. 

 
Hela vindsvåningen blev kraftigt 
brand och rökskadat. Våning två 
direkt under vindsvåningen hade 
vatten och rökskador. På våning ett 
fanns det mindre fuktskador. 
Entréplan och källaren fanns det inga 
synliga skador, enligt besiktningsman. 
(Bild 4) 

 
Bild 4: En illustrationsbild över skadeutfallet. 

 
(Vid intervju med berörd besiktningsman som hade arbetat i 20 år med 
besiktningar noterade att det var lite vattenskador, med tanke på brandens 
storlek. Erfarenhetsmässigt hade besiktningsmannen varit på mindre bränder 
fast med mer vattenskador.) 
 
Enligt berört försäkringsbolag blev det sparsamt med vattenskador med tanke på 
brandens skadeutfall. Skadekostnaden kommer att hamna mellan tre till fyra 
miljoner kronor och räddat värde blev cirka 15 till 20 miljoner kronor. 
Ombyggnationen får cirka sex månaders fördröjning. Om det hade blivit en 
totalskada i fastigheten skulle fördröjningstiden för ombyggnationen bli 
betydligare längre. (Utredningen har inte undersökt vad kostnaderna hade blivit 
om branden spridit sig till grannfastigheterna.) 
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I samband med räddningsarbetet stängdes Myntgatan av för trafik, vilket 
påverkade kollektivtrafiken. (Utredningen har ej följt upp konsekvenserna av 
denna avstängning) 
 

Från fastigheten närmast Jägaregatan 
utrymdes ett tiotal personer, då det 
blev rökspridning in i fastigheten. 
Personerna som blev utrymda kunde 
återvända till sina bostäder samma 
dag.  
 
Personerna på äldreboendet och 
fastigheten bredvid behövde inte 
utrymma. (Bild 5)  

 
Bild 5. Visar berörda fastigheter. 
Karta: www.google.se/maps 

 

3.3 Räddningsinsatsens genomförande 

Räddningstjänsten Storgöteborg, larm och ledningscentral (LC) larmade ut 
förlarm klockan: 17:28 till Lundbys brandstation. Strax efter kom huvudlarmet 
klockan 17:29. Därefter larmades ett flertal enheter ut från andra 
brandstationer. (Totalt har 18 enheter och närmare ett 50 tal personer varit 
involverade i händelsen.) 
 
Insatschefen (IC) som befann sig på Gårda brandstation fick larminformation via 
sin mobil om branden. IC gick till LC, för att få en uppfattning om händelsen. 
(Vid denna tidpunkt var det sex olika pågående händelser i förbundet.) IC 
började söka information om berörd adress och fick reda på att det var ett 
landshövdingehus. IC började tänka troliga scenarion hur det skulle kunna se ut 
om 30 minuter och om 60 minuter om branden skulle sprida sig. (Den taktiska 
tanken var att ha en höjdenhet som arbetade mot branden, två höjdenheter som 
arbetade med begränsningslinjerna och att ha tre räddningsenheter i 
uppstarten samt rökskyddsbilen.)  
 
Insatsledaren (IL) hade precis avslutat ett larm.  IL var på väg tillbaka till Lundbys 
brandstation, när berört larm kom. IL mötte räddningsstyrkan som var utlarmade 
från Lundby brandstation. IL körde efter och vid framkomst stannade IL en bit ifrån 
räddningsenheterna. Detta för att skapa mer plats för kommande enheter och för att 
skapa en lämplig ledningsplats. (Det tog cirka tre minuter för första 
räddningsstyrka att komma på plats efter huvudlarmet från LC.) LC fick en 
framkomstrapport att det var rökutveckling från taket på berörd adress.  
 
IC lämnade Gårda efter framkomstrapporten och begav sig mot händelsen. 
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Första rökdykargrupp bröt sig in 
genom fastighetsdörren. De tog 
första trapphuset som angreppsväg 
med uppgift livräddning. Samtidigt 
kunde även första räddningsenhet 
förbereda för yttre släckning från 
höjdenhet.  
 
När rökdykarna konstaterade att det 
inte fanns några personer i 
fastigheten, blev inriktningen att 
släcka branden. Invändiga 
släckförsök gjordes från trapphuset. 
De fick dock backa ner i trapphuset 
då det var för varmt samt ingen sikt 
på vindsvåningen. (Bild 6)  
 

 
Bild 6: Höjdenheten gjorde sig klara för en 
släckinsats mot fastighetens östra sida. Foto RSG. 

 
IL tog rollen som räddningsledare och började etablera en ledningsplats.  
Nästkommande räddningsenhet 
tog det andra trapphuset som 
angreppsväg. Även dessa 
rökdykare rapporterade om att det 
var varmt. Rökdykarna kylde 
brandgaserna och backade också 
ner i trapphuset. De gick även in i 
lägenheten under vindsvåningen 
för att scanna med värmekameran. 
Det var varmt i taket och hade 
börjat att brinna igenom från 
vindsvåningen. De hade nu en 
uppfattning vart primärbranden 
var. (Bild 7) 

 
Bild 7. Fastighetsskiss visar vart trapphusen var samt 
angreppsvägarna för rökdykarna (fasad mot väster). 

 
2a rökdykargrupp ville att det skulle göras frånluft för att släppa ut 
brandgaserna. Rökdykarna blev nekade till detta. Kylning av brandgaserna 
skulle göras utifrån med skärläckare.  
 
Sektorchefen bedömde att det fanns inga liv att rädda, det var för varmt, dålig 
sikt samt att golvbjälklaget till vindsvåning troligen var dåligt. Med dessa 
ingångsvärden samt att taket fortfarande var intakt, beslutades det att branden 
skulle dämpas genom att använda skärsläckare. 
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När IC kom till skadeplatsen lyssnade han av vilka taktiska direktiv 
räddningsledaren gav samt skapade sig en uppfattning över skadeplatsen. Efter 
ett tag tog IC över som räddningsledare. Han utvidgade avspärrningarna med 
hjälp av polisen. IL blev skadeplatschef. Brytpunkt fanns utnämnd vid moskén 
på Myntgatan. (Bild 8)  

 
Bild 8: Översiktskarta som visar vart närmsta brandstation fanns samt vart brytpunkt, 
ledningsplats, avspärrningar samt vart skadeplatsen var. Satellitbild www.google.se/maps. 

  
Det blåste sydlig vind på cirka 10 meter sekund, vilket medförde stora risker för 
att branden skulle spridas. Räddningsledaren beordrade en uppställning av 
höjdenhet samt en vattenenhet invid den norra brandväggen. De fick till uppgift 
att förstärka brandvägg om eventuell taktiskt omfall blev nödvändigt. (Dessa 
resurser behövde aldrig nyttjas då det inte blev någon brandspridning.)  

 
Skärsläckare fortsatte att köras, fast nu 
med tre skärläckare från olika håll på 
fastigheten. Det fanns bra 
byggarbetsställningar på både västra- 
och östra sidan av fastigheten som 
användes som plattform för 
brandmännen med skärsläckarna. Den 
tredje skärsläckaren kördes mitt på 
taket från en höjdenhet. (Bild 9) 
 

 
Bild 9. Visar en illustration över fastigheten 
(östra sida) med byggarbetarställning samt 
tre skärsläckaroperatörer, två personer som 
scannar med värmekamera.  
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Efter ytterligare körning med skärsläckare minskar temperaturen. Miljön blev bra, ingen 

invändig rökdykning behövdes göras. Det finns ingen tydlig uppfattning hur länge 

skärsläckarna kördes. Uppskattning var cirka en timma vid intervjuerna.  

 
Rökdykarna kunde så småningom gå in och öppna fönster för att vädra ut röken 
och enstaka glödbränder släcktes. Där bjälklaget hade brunnit igenom 
spärrades det av samt att friläggning och lämpning påbörjades. Sedan var det 
bevakning över natten med ett fåtal personer.  
 
Räddningstjänstuppdraget avslutades dagen efter 2017-10-03, klockan 08:54. 
 

 
 

4 Reflektioner  

 
Nedan redovisas reflektioner kring olika stadier av insatsen. 
 
Genom att taket var nybyggt och helt samt att RSG inte gjorde någon frånluft, så 
kunde det inte komma in tillräckligt med syre för att underhålla branden. Detta 
gjorde att skärsläckarnas vattendimma slog ut större delen av branden.  
 
Det blev lite vattenskador på denna händelse med tanke på brandens storlek. 
Uppskattningen var att RSG körde med tre skärsläckare i cirka en timma. 
Teoretisk skulle detta innebära 10 800 liter vatten från tre skärsläckare i en 
timma.  
 
(Skärsläckarsystem som RSG använder gör 60 liter/minut (1 liter/sekund) 60 
liter x 60 minuter = 3 600 liter vatten gånger tre skärsläckare i 60 minuter = 
10 800 liter vatten.)  
 
Troligen kördes inte alla skärsläckare konstant i en timme, då de förflyttade sig 
runt på taket. De ger dock en trolig vägvisning på det maximala litertalet från 
dessa skärsläckare.  
 
Rökdykarna använde också sina strålrör (Ultimatic F07) som kan ge 40 – 500 
liter/minut. Här finns dock ingen uppskattad användningstid på berörd 
händelse. Det vill säga att ingen teoretisk uträkning har utförts hur många liter 
vatten som kan ha använts. Utredningen kan dock konstatera att arbetet med 
skärsläckare innebar begränsad tillförsel av vatten som släckmedel. Metoden i 
sin tur medför mindre sekundärskador. 

 
Den första rökdykargruppen tyckte det var bra att de började med rökdykning 
och identifierade att brandgaserna behövdes kylas. De insåg att det var en 
kraftig brand som var ventilationskontrollerad och behövdes kylas innan 
brandgaserna ventilerades ut samt att ingen håltagning eller öppning av den 
brandutsatta delen gjordes. 
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Den andra rökdykargruppen ville komma in tidigare på vinden. De ville 
ventilera ut brandgaserna/vattenångan för att få ut värmen och bättre sikt och 
sedan stänga igen, om det skulle behövas.  De ville gå in och se om branden var 
släckt, dämpad eller om de kunde styra skärsläckaroperatörerna inifrån. 
Branden hade kanske kunnat avslutats tidigare och med inga vattenskador alls, 
enligt rökdykarna i grupp två.  
 
Enligt en av skärsläcksoperatörna kunde de gå lite snabbare mellan de olika 
metodvalen. Kommunikation mellan rökdykare och flera skärsläckoperatörer 
kan utvecklas vidare. Exempelvis så kan det finnas någon utsedd ”koordinator” 
som styr detta samspel mer, för att öka effekten mellan inre och yttre släckning. 

 
Det blev en viss frustration från andra rökdykargrupp att de inte fick avancera 
in på vinden.  Genom att det inte fanns några liv att rädda, så tolkar utredaren 
att räddningsledaren har följt berörd AFS 2007:7, §5. 
 
Arbetsledaren ska göra en riskbedömning, enligt AFS 2007:7. 
”5 § Innan en insats påbörjas ska arbetsledaren genomföra en riskbedömning på 
skade- eller övningsplatsen så att insatsen kan planeras och organiseras så att 
utrustning, lämplig skyddsklädsel och i övrigt rätt personlig skyddsutrustning kan 
väljas. Om riskerna bedöms som stora i förhållande till vad som kan uppnås, ska 
andra alternativ än rök- och kemdykning väljas. Rök- och kemdykning som redan 
påbörjats ska då avbrytas. Arbetsledaren ska se till att de risker som rök- och 
kemdykare utsätts för är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås med 
insatsen. Arbetsledaren ansvarar för att en baspunkt upprättas. 
 
Kommentarer till enskilda paragrafer och bilagor (AFS 2007:7) 
Till 5 § Rökdykning är den farligaste arbetsuppgift vi tillåter i Sverige och också 
ett av de mest fysiskt krävande. Paragrafen bör tolkas så att rökdykning primärt 
är en livräddande insats. Invändig släckning genom rökdykning bör därför 
undvikas så långt detta är möjligt. Utvändig brandbekämpning bör övervägas som 
första alternativ.” 
 
Den första rökdykargruppen har skärsläckare på sin tillhörande brandstation 
och är vana att arbeta med denna metod. De hade även fått RSG:s 
skärsläckarutbildning. Den andra rökdykargruppen hade ingen skärsläckare på 
berörd brandstation. De var inte vana att arbeta med skärsläckarmetoden samt 
att de inte hade RSG:s skärsläckarutbildning. Detta kan vara en trolig orsak till 
denna frustation, då berörd metod som användes inte var övad. RSG bör 
överväga att ge alla brandmän RSG:s skärsläckarutbildning för att öka förmågan 
och möjligheter att arbeta säkrare och effektivare.   
  
Det fanns tillgång till värmekameror med olika kvalité. Några gick att spela in 
film på och någon kunde inte. Någon hade en kamera som kunde spela in, men 
hade inte kunskap eller utrustning på station att föra över film till datorn. Det är 
upp till varje station att införskaffa denna utrustning att föra över film. De filmer 
som har kunnat visas, kan utredningen se att det finns utvecklingsmöjligheter 
inom IR teknik för brandmännen. Det vill säga en repetitionsutbildning i 
handhavande med värmekamera kan vara en utvecklingsmöjlighet.  
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Övriga framgångsfaktorer: 
 

 IC började tänka troliga scenarion och resursuppbyggnad tidigt. 
 

 Vid denna insats användes och larmades tre höjdfordon direkt. 
  

 Hade en höjdenhet med vikbar topp. 
  

 Det fanns tillgång till byggställning som möjliggjorde ett 
skärsläckarangrepp på baksidan.  

 
 RSG har utbildat brandmän i brand i byggnad och användandet av 

skärsläckarsystemet.   
 

 Använde fläkt för trycksättning av grannfastighet och inspekterade 
angränsande lägenheter för eventuell brandspridning. 

 
 Tillgång till rökskyddsbilen, som gjorde att uthålligheten ökade. (Den 

servade med luft, dricksvatten, mackor, kaffe.) 
  

 RSG har bra utrustning i form av tigersågar med bra batterikapacitet som 
gjorde att arbetet med friläggning och lämpning kunde genomföras på ett 
effektivt sätt.  

 
 Tänkte på arbetsmiljö och undvek rökdykning, för att göra arbetet 

säkrare och hälsosammare.  
 
 

Övriga utvecklingsmöjligheter: 
 

 RSG bör ha repetitionsutbildningar i skärsläckare för att ytterligare 
spetsa till förmågan.  

 
 

4.1 Vad har gjorts etter händelsen? 

Olycksutredare har presenterat utredningen för uppdragsgivare samt 
ledningsgruppen för avdelningen Operativ Ledning. Berört faktaunderlag 
kommer att vidareutvecklas till utbildningsmaterial inom avdelningen Operativ 
Ledning. 


