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1 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. Omfattning av utredningen förtydligas i MSBFS 2021:5 föreskrift 

om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats.  Denna utredning är en ytterligare 

undersökning i enlighet med 4§ MSBFS 2021:5. Enligt förbundsordning ansvarar Räddningstjänsten 

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

 

Denna händelseutredning genomförs med anledning av brand i ett radhus på , 

Västerås. Branden hade ett snabbt förlopp med utvändig brandspridning längs fasad och till 

takkonstruktionen. Branden ledde till omfattande skador i stora delar av byggnaden.  

Vid tidpunkten för larmet var även delar av Räddningstjänsten Mälardalens resurser samtidigt 

upptagna med en omfattande brand i Surahammars kommun. 

 

1.1 Syfte 

Utredningen syftar till att beskriva händelseförlopp samt räddningsinsatsens genomförande. 

Utredningen genomförs även med syfte att primärt besvara följande frågeställningar: 

• Hur är byggnadens konstruktion uppbyggd och vilken inverkan hade detta på 

brandspridningen i byggnaden? 

• Vilka erfarenheter går att dra kopplat till byggnadens konstruktion, och möjligheter/metoder 

för räddningstjänstens insats vid dessa typer av bränder.  

• Vilken påverkan på insatsen hade det faktum att delar av räddningstjänstens resurser var 

upptagna med ett annat larm i Surahammars kommun vid tidpunkten för larmet? 

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

på åtgärderna kommer en separat handlingsplan att arbetas fram med prioriterade åtgärder.  

1.2 Avgränsningar 

Brandorsak utreds enbart översiktligt.  

1.3 Underlag för utredning 

Utredning har genomförts genom en kombination av intervjuer, informationsinhämtning samt analys 

av inhämtad information. Följande information har legat till grund för utredningen: 

• Intervjuer med räddningsledare, räddningspersonal som deltagit vid insatsen samt drabbade. 

• Platsbesök vid olycksplatsen 2022-05-06 samt 2022-06-20. 

• Räddningstjänstens händelserapport samt dokumentation från insatsen. 

• Information/dokumentation från polis. 

• Ärenderapport från SOS Alarm samt samtalsavlyssning av 112-samtal och radiotrafik på RAPS 

• Ritningsunderlag från aktuell byggnad, samt byggregler. 
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2 HÄNDELSEPLATS 

2.1 Områdesbeskrivning 

Händelsen inträffar på , Västerås. Den branddrabbade byggnaden ligger i ett 

bostadsområde med flertalet radhusbyggnader av samma konstruktion. Adressen ligger i stadsdelen 

, i de östra delarna av Västerås tätort.  Närmsta brandstation (station 12 Brandthovda) finns 

placerad ca 2,5 km bort. 

 

Bild 1 - Händelseplats.  i Västerås. Bild hämtad från Google maps: 2022-07-05 
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2.2 Objektsbeskrivning 

Den branddrabbade byggnaden är ett sammanhängande radhus med totalt 7 bostäder, 

20–32 (jämna nummer). Byggnaden är uppförd 1967.  

 

Bild 2 - Situationsplan med byggnadsnummer angivna i rött, samt brandens startplats vid 26 markerad. 

Byggnaden har 2 våningsplan. Varje bostad har en egen uteplats och en angränsande förrådsbyggnad 

mot sydväst. Uteplatserna består i stor del av trä, varav vissa uteplatser även är inglasade. 

Byggnaden har en stomme i trä. Ytterväggarna består av trä och mineralull förstärkt med en murad 

tegelfasad i bottenplan. Asbestcementskivor (eternit) förekommer i fasad på våning 1 mot 

uteplatser. Våning 2 har en träfasad.  

Byggnaden har en krypvind ovanför de två boendeplanen med takstolar av trä. Taktäckning består av 

tjärpapp. Brandtekniska avskiljningar finns i form av väggar på vinden mellan varje boendedel.  

Den brandavskiljande förmågan på väggarna på vinden har ej gått att säkerställa. Baserat på ritningar 

och observationer på plats bedöms väggarna dock kunna motstå brand och rök i 30 minuter.1 

 

1 För mer info se avsnitt 4.2.2 
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3 HÄNDELSEFÖRLOPP2 

3.1 Larmsamtal och händelseförlopp före räddningstjänstens ankomst 

19:29:47 Första inkommande larmsamtal till SOS alarm 

Boende på 26 ringer in och berättar att det brinner i anslutning till gasolbehållare 

utomhus på dennes adress. Gasolflaskan är placerad på altanen nära intill byggnaden. Altanen består 

i stora delar av trä, och hela våning 2 har träfasad.  

Den boende berättar att det brinner kraftigt och branden sprider sig till markiser och fasaden, samt 

att det luktar rök inomhus. 

 

Under fortsättningen av larmsamtalet hörs även en fönsterruta som går sönder, in till bostaden. 

Tiden är då cirka 19:32:30  

19:33 En rökdetektor detekterar rök inne i byggnaden (  26) och skickar larm till 

larmbolag. 

 

19:33:22 Samtal till SOS-alarm  

Granne som bor mitt emot berättar att synliga lågor slår upp över taket på byggnaden. 

 

19:35 Flera ytterliga larm till larmbolag från rökdetektorer inne i byggnaden (  26). 

 

19:36:10 Samtal till SOS-alarm 

Inringare ser brand över taket och på altan. Kraftig mörk rök syns och flera smällar/explosioner hörs 

från byggnaden. Radhus i trä och spridning sker i fasad till intilliggande bostäder. 

 

  

 

2
 Tider är ungefärliga. Tidsangivelser och information är baserade på intervjuer, underlag ur händelserapport, 

uppgifter från larmbolag, samtalsavlyssning SOS samt radiotrafik på RAPS   
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3.2 Räddningsinsats 

19:31 FÖRLARM – Brand ute – övrigt.  26  

(Larmet indexeras senare om till brand i byggnad då det framkommer under samtal att det finns risk 

för spridning till byggnad) 

 

19:31:32 STORT LARM – Brand i byggnad  26  

Station 1200 Brandthovda larmas och kvitterar med Släckbil 1210 samt tankbil 1240. 

 

Station 1100 Vallby med Släckbil 1110, Höjdfordon 1130 samt Insatsledare (IL) 1080 och Regional 

Insatsledare (RIL) 1180 är vid larmtidpunkten upptagna på en omfattande villabrand i Surahammars 

kommun. 

19:32:32 FÖRSTÄRKNINGSLARM STN 1400 SKULTUNA 

Då station 1100 är upptagna på annat larm så larmas Station 1400 Skultuna (deltid). 

FIP-befäl 1460 (1+0) samt Släckbil 1410 (0+4) kvitterar några minuter senare och åker mot skadeplats 

 

Ca 19:34:30 Framkomstrapport Släckbil 1210 

”Räddning-1210 framme på plats. Kraftig brand i fasad, flera lägenhetskroppar inblandade. Påbörjar 

utvändig släckning. Behov av ytterligare släckresurser samt rökskydd” 

 

Bild 3 – Bild vid framkomst av släckbil 1210 
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19:36 Slangdragning påbörjas av personal på Släckbil 1210 för utvändig släckning mot fasad på 

baksidan. Befäl på 1210 kontrollerar även framsidan av byggnaden, och kan konstatera kraftig 

rökutveckling från flera bostäder samt en stor del av vindsutrymmet. 

I detta läge är det fortfarande oklart om det finns personer kvar i byggnaden eller ej. 

Parallellt med den utvändiga släckningen påbörjas därför invändig rökdykning mot nr 24 och nr 26 

med syfte livräddning, för att söka efter eventuella personer som kan vara kvar i byggnaden.  

 

Bild 4 -  
Till vänster: Branddrabbad fasad direkt efter framkomst. Bild i höjd med kortsida av byggnaden ( 20).  
Till höger: Icke branddrabbad fasad, ca 3 min efter framkomst. Bild i höjd med kortsida av byggnaden 
Bostad där brand startar (  26) markerad med röd pil.  

19:39 Lägesrapport från 1210 till Vakthavande befäl (VB) 1000 

”Utvändig släckning påbörjad. Har dåligt med resurser. Just nu spridning till takkonstruktion och 

minst 2–3 bostäder drabbade. Radhuskropp med 7 fastigheter. Behov av ledningsstöd och ytterligare 

släckresurs” 

19:41 FÖRSTÄRKNINGSLARM – STN 1600 HALLSTAHAMMAR 

Station 1600 Hallstahammar (deltid) larmas som förstärkning till skadeplats. Detta gör att även 

station 1700 Kolbäck (deltid) larmas  

19:43 Regional insatsledare (RIL) 1180 kvitterar larm 

RIL 1180 är för tillfället påväg mot larm i Surahammar, men vänds och åker tillbaka mot Västerås och 

radhusbranden.  
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19:53 Skultuna släckbil 1410 framme på plats.   

Befäl på 1460 är framme några minuter tidigare. Skultuna får till uppgift att förstärka 1210 med 

rökdykare för angrepp i drabbade bostäder, samt att säkra vattenförsörjning. Personalen delar upp 

sig för att lösa dessa uppgifter. Närmsta brandpost finns vid korsningen 

.  

20:01 Hallstahammar släckbil 1610 framme på plats 

 

20:01 Lägesrapport från RIL 1180 till VB 1000 

” Brand i flera bostäder i ett radhus, samt kraftig rökutveckling från vinden. Målet är att begränsa 

spridning till dom kvarvarande 2 bostäderna.  Behov av höjdresurs för arbete med skärsläckare, samt 

en tankresurs” 

20:05 Säkert vatten från brandpost kopplat till tankbil 1240 

20:06 Resursbegäran från RIL 1180 - Behov av rökskydd till platsen 

 

20:09 Enköping släckbil 2010 framme på plats 

 

Ca 20:15 Arbetet på skadeplats består i detta skede av släckning via skärsläckare/dimspik mot den 

branddrabbade vindskonstruktionen. Station 12 och 14 jobbar mot entrésidan med 

vindskonstruktion samt invändig rökdykning, och station 16 jobbar med utvändig släckning. Enköping 

jobbar mot baksida med att hålla begränsning mot dom två sista fastigheterna (30,32) dit 

brandspridning ännu inte skett.  Höjdfordon 1130 är även på plats och förbereds för angrepp. 

 

 

Bild 5 - Arbete på skadeplats. Ca kl. 20:15 
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20:42 Lägesrapport RIL 1180 till VB 1000 

”Läget just nu: Risk att tappa branden till ytterligare en bostad. Påbörjar arbete kring att rädda 

bohag på drabbade adresser.  

Behov av kontakt med RVR-ledare. Önskar även ytterligare en släckresurs” 

 

RIL 1180 frågar även efter prognos på rökskyddsdepå, och får till svar från VB att Kolbäck ska ha 

lämnat station Vallby och vara påväg till platsen. 

 

Ca 20:50 Rökskyddsdepå framme på skadeplats 

 

20:55 Släckbil 1110 är klara på larmet i Surahammar och är nu framme på plats på  

20:56 Insatsledare (IL) 1080 kvitterar larm 

IL 1080 som tidigare varit upptagen med villabrand i Surahammar kvitterar larmet och åker mot 

adressen. IL 1080 hämtar även upp ytterligare en inkallad insatsledare som åker med ut som 

ledningsstöd. 

21:20 IL 1080 framme på plats  

Det brinner nu kraftigt i takkonstruktionen på flera ställen, och genombränningar/ras sker genom 

innertak och ner i bostäder. 1080 med två befäl får till uppgift av RIL 1180 att stötta upp 1210 vid 

släckningsarbete framsida, samt att samordna en sektor med uppgift restvärdesräddning. 

 

Bild 6 - Kraftig brand på vind med brandspridning genom takkonstruktion och ner i lägenheter (fotat mot nr 28. Ca kl. 
21:15 
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Ca 21:30 Ny riskbedömning uttalas av 1210. På grund av kraftig brand och risk för ras genomförs 

ingen rökdykning på plan 2 i branddrabbade bostäder.  

 

Ca 22.10 Ledningsmöte mellan 1180 samt 1080.  

Diskussion om nuläge och framtida arbete. 1080 för vidare informationen till sektorchefer. 

 

 Ca 22:20 Ledningsmöte 1080, samt styrkeledare 1110,1210,1410,1610.  

 

Bild 7 - Plotting vid ledningsplats 

Mål med insatsen (att stoppa branden vid 30,32) diskuteras återigen.  

Taktisk plan – Fortsatt trycksättning av 30,32. Arbete med dimspik/skärsläckare utifrån. Höjdfordon 

1130 ovanifrån. 

Förberedande arbete med ytterligare dimspik/skärsläckare via innertak om branden närmar sig 

begränsningslinje. Parallellt arbete med att rädda bohag. 

Riskbedömning diskuteras. Avlösningar diskuteras. 

1610 får till uppgift att fortsättningsvis sköta sektor vattenförsörjning. 

Ca 22:20 och framåt 

Fortsatt arbete med begränsningslinje mot 30,32. Utvändig släckning. Fortsatt arbete med 

omhändertagande av bohag. Avlösningar sker kontinuerligt med bland annat ny räddningsledare 

1180, samt avlösningar med släckhjälp från bl.a. Eskilstuna, Bro, Kista, Strängnäs. 

 

Restvärdesledare har funnits på plats en längre tid och håller information för drabbade i närliggande 

lokal.  
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Räddningsinsatsen avslutas kl. 10:42 den 30 april.  

Mål med insatsen uppfylls. Begränsningslinjen för att skydda 30,32 håller under natten och mycket 

bohag har lyfts ut ur drabbade delar. Byggnaden i övrigt har stora skador. 

 

 

Bild 8 - Skador på byggnaden dagen efter brandstart 
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4 ANALYS  

4.1 Primärbrandområde och brandorsak 

Primärbrandområde (område där branden startat) är vid gasolgrillen som varit placerad på 

uteplatsen (baksidan) av  26, se bild 9.  I anslutning till grillen finns kraftiga 

brandskador vid fasad. Brandskador kan även konstateras i altangolvet under den plats där grillen 

varit placerad.  

 

Bild 9 - Primärbrandområde i anslutning till gasolgrill (röd fyrkant).  

Vid gasolgrillen har det funnits två gasolflaskor som bedöms vara av typen PC/PK 10 (gasolinnehåll 

24,5 liter). Flaskbyte till en ny full flaska hade  

nyligen genomförts, vilket indikerar att  

åtminstone en flaska varit full.  
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Brand har uppkommit i anslutning till gasolgrillen/gasolflaskan, som därefter spridit sig vidare till det 

brännbara material som finns på altanen. Minst en flaskventil har konstaterats vara öppen, och båda 

flaskorna var tomma efter branden. 

 

Vidare detaljer kring orsak och brandens uppkomst har ej varit föremål för denna utredning.  

 

Gasol förvaras tryckkondenserad, vilket innebär att trycket gör att en viss mängd gasol omvandlas till 

vätska, som återfinns i botten på flaskan. Normalt står flaskan upprätt, vilket innebär att 

utsläpp/förbrukning sker i gasfas. Om flaskan välter kan utsläppet istället ske i vätskefas, då 

vätskenivån når över ventilen på flaskan. Detta kan ge upphov till en mycket kraftig brand. En liter 

gasol i vätskeform motsvarar 250 liter gasol i gasform vid atmosfärstryck3. 

 

Gasolflaskorna bedöms med största sannolikhet legat ner under hela eller delar av 

händelseförloppet. Räddningstjänstens rökdykare påträffar flaskorna liggande, och flaskorna hittas 

liggande efter branden. 

 

Om en brinnande flaska vält redan under det tidiga brandförloppet, och utsläpp skett i vätskefas 

genom den öppna ventilen, kan detta vara en ytterligare bidragande orsak till det snabba och kraftiga 

brandförloppet.  

  

 

3 Anvisningar för flaskgasol FGA 2020 
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4.2 Byggnadens konstruktion och inverkan på brandspridning/brandförlopp  

4.2.1 Konstruktionens inverkan på brandspridning/brandförlopp 

Då branden startar i anslutning till en gasolflaska ger detta en kraftig initial brand. Detta i 

kombination med tillgången till mycket brännbart material på uteplatsen och en brännbar träfasad, 

gör att den initiala brandspridningen går snabbt.  

 

De ”smällar/explosioner” som beskrivs av inringare i brandens inledande skede beror på att fasaden 

på våning ett består av asbestcementskivor/eternit. Vid kraftig upphettning spricker dessa skivor 

vilket kan ge upphov till höga smällar. 

 

Bild 10 - Primärbrandområde utomhus vid  26. Röda pilar visar principiell brandspridning uppåt och åt 
sidorna längs träfasad/uteplatser 

Utöver brännbar fasad och brännbart material på uteplatser finns även markiser på många fönster på 

våningsplan 2. Dessa faktorer sammantaget leder till hög brandbelastning och ger en utvändig 

brandspridning i sidled mellan dom olika bostadsdelarna.  

Trots att brandavskiljande väggar finns mellan bostäderna i boendeplan samt på vind gör den 

utvändinga brandspridningen att brandcellsgränserna snabbt passeras. Redan vid räddningstjänstens 

framkomst (cirka 5 minuter efter larm) är åtminstone 4 av 7 bostäder brandpåverkade.  

 

Brandcellsgränserna på vinden bedöms vara konstruerade för att motstå brand minst 30 minuter, 

och upp till 60 minuter mellan boendeplanen. På grund av branden längs fasaden sker dock 

brandspridning förbi dessa brandcellsgränser betydligt snabbare än så.  
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Bild 11 - Principiell skiss av brandspridning i sidled längs fasad förbi brandavskiljande lägenhetsdelar. Brandcellsgränser i 
rött. Pilar visar ungefärlig brandspridning i fasad vid räddningstjänstens framkomst. Se även Bild 4 

Brandspridningen i fasad gör även att fönsterrutor går sönder, vilket medför brandspridning in i 

bostäderna. 

 

Byggnadens vind är oinredd och har en luftspringa i anslutning mellan fasad och tak. Taket är 

”inverterat” och lutar in mot mitten av huset där avvattning sker. Övergången mellan fasad och tak 

är täckt med en bockad plåt, men under plåten mot vinden finns otätheter. Då fasaden har träpanel 

skapas också springor mot bottenbrädorna som ansluter upp mot takkonstruktionen. Vid 

brandspridning i fasad finns därmed möjlighet för branden att snabbt sprida sig upp på vinden, vilket 

också sker i aktuellt fall. Då branden är kraftig sker sannolikt även genombränning av träfasaden efter 

en tid, vilket ökar brandspridningen ytterligare upp mot vinden.  

 

Bild 12 – Konstruktionsskiss (halva byggnaden) med principiell brandspridning upp till vindskonstruktion  
Infällt till höger: Träpanel fasad fotat underifrån och upp mot takkonstruktion och bockad plåt. Synliga 
öppningar/otätheter mot vindskonstruktion.  
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I den senare delen av insatsen och när branden väl spridit sig upp på vinden sker fortsatt 

brandspridning i flera riktningar. Taktäckningen av tjärpapp bidrar sannolikt till en kraftigare brand 

och smälter även ner i konstruktionen.  

De brandcellsgränser som finns i bostaden bedöms projekterade för att hålla minst 30 och upp till 60 

minuter (beroende på olika delar av konstruktionen), men branden pågår betydligt längre än detta. 

 

Brandspridning sker fortsättningsvis exempelvis genom följande 

- Genombränning brandcellsgränser på vind i sidled 

- Genombränning från vind och ner genom innertak 

- Brandspridning inne i bostäder via fönster som går sönder 

 

4.2.2 Byggnadens konstruktion och byggregler  

 

När byggnaden uppfördes 1967 var 1959 års byggnadsstadga det gällande regelverket. Brandskydd 

specifikt för sammanbyggda småhus (till exempel radhus) reglerades då inte i någon större 

utsträckning. Anvisningarna till byggnadsstadgan, BABS 1960, rekommenderade att väggarna mellan 

bostäderna i radhus av trä utfördes åtminstone brandhämmande (brännbar byggnadsdel som kan 

motstå brand i 15 minuter) upp till yttertakets underkant.  I och med införande av svensk byggnorm 

(SBN) 67 höjdes rekommendationen till krav på 30 minuters avskiljning upp till yttertakets undersida 

för småhus i trä. 

I byggnadsstadgan nämns att en byggnad i två våningar som upptar större planyta än 200 m2 ska 

utföras så att den betecknas som brandhärdig. Detta innebär att bärande konstruktion ska vara 

åtminstone brandhärdiga (stå emot brand i 30 minuter med avseende på stabilitet och eldens 

genomgång genom byggnadsdelen). För ytterväggar gäller detta krav endast gentemot brand inifrån. 

Regelverken kring byggnader har sedan 1967 utvecklats och även gått från att vara 

detaljföreskrivande till att vara funktionsbaserade. Dagens regelverk, Boverkets byggregler (BBR) 

infördes 1994 och anger till inte i detalj vilka lösningar som anses uppfylla kravet på 60 minuters 

avskiljning, utan detta kompletteras i handböcker och standardiseringar. En del av de regler som 

återfinns i nu gällande regelverk, BBR 29 (BFS 2011:6 med ändringar tom 2020:4) har införts i någon 

av de andra regelverken som varit gällande. Till exempel infördes krav på att den gemensamma 

väggen mellan sammanbyggda småhus (exempelvis radhus) ska utföras med avskiljande förmåga i 

minst 60 minuter i SBN 1980 och kvarstod sedan i efterföljande bygglagstiftningar.  

Dagens regler (BBR 29) anger att bostadslägenheter i radhus bör utformas som egna brandceller i 

lägst brandteknisk klass EI 60. Det specificeras inte i BBR hur brandcellsgränsen ska vara utformad 

men handböcker presenterar två olika lösningar för vindsutrymmen i sammanbyggda småhus, se Bild 

13.  

Antingen utförs de lägenhetsavskiljande väggarna genomgående i klass EI 60, alternativt utförs 

vindsbjälklaget och skiljeväggarna på vinden i respektive EI 30. Att utföra vindsbjälklaget i klass EI 60 

utan skiljeväggar på vinden anses inte som en godtagbar lösning. Det rekommenderas att väggarna 

utförs genomgående i EI 60 eftersom det erfarenhetsmässigt finns en betydande risk att branden 

sprider sig till vinden via fönster, fasad, ventilationsöppningar med mera och inte via genombrunnet 

vindsbjälklag.  
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Vidare presenterar handböcker att anslutning av den avskiljande väggen mot yttertakets undersida 

bör beaktas, se bild 13 för exempel. Om konstruktionen av väggen och yttertakets undersida snabbt 

kan släppa igenom en brand måste den brandavskiljande väggen bryta igenom taktäckningen.  

 

Bild 13 – Till vänster: Rekommenderad brandskyddsteknisk uppdelning av vind i sammanbyggda småhus.  
Till höger: Anslutning av brandcellsskiljande vägg mot yttertak. Hämtad från Brandskyddshandboken #6. 

BBR 29 poängterar att risken för brandspridning från fönster via takfot till vind ska beaktas. 

Handböcker förtydligar att takfoten ska utföras brandklassad intill ett avstånd av en meter på ömse 

sidor om skiljeväggen på vinden. Om vinden är utformad med vindsbjälklag och skiljeväggar i klass EI 

30 ska hela takfoten utföras brandklassad.  

BBR 29 anger även att brandspridning längs med fasadytan ska begränsas. För byggnader i klass Br 2 

och Br 3 (till exempel sammanbyggda småhus/radhus) bör fasadbeklädnader uppfylla lägst klass D-

s2,d2 vilket motsvarar trä och träbaserade skivor. I den högre byggnadsklassen Br 1 specificeras det 

bland annat att ytterväggar ska utformas så att den avskiljande funktionen upprätthålls mellan 

brandceller och att brandspridning inuti väggen begränsas. För Br1 byggnader finns även krav på att 

risk för brandspridning längs fasad skall begränsad, exempelvis genom obrännbar fasad. 

Motsvarande krav saknas alltså för radhus eller liknande byggnader i klass Br 2 och Br 3. 
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Aktuell byggnad har studerats utifrån ritningar daterade 1966-08-19, samt okulära undersökningar 

på plats: 

De lägenhetsavskiljande väggarna går upp till yttertakets underkant och delar därmed av vinden i 

sektioner motsvarande respektive bostad. Väggen bryter ej genom yttertaket vilket kan vara en brist 

i väggens avskiljande förmåga. I jämförelse med dagens rekommendationer saknas en 

brandskyddande beklädnad i anslutning mellan brandavskiljande vägg och yttertak. 

 

Hur lång tid väggen på vinden har stått emot brand har inte gått att säkerställa, men utifrån studerat 

material och observationer på plats bedöms att väggen kunnat motstå brand minst 30 minuter. Detta 

skulle även stämma överens med rekommendationerna från BABS 1960 samt SBN 67. 

De avskiljande väggarna mellan bostäderna på våning 1 och 2 är kraftigare, och bedöms även dom 

kunna motstå brand i minst 30 minuter och sannolikt även 60 minuter. 

  

Byggnadens takfot är öppen och ventilerad upp till vindskonstruktionen via en luftspringa i takfoten.  
 

Byggnaden har brännbar fasad. Enligt både nuvarande regelverk och det som gällde när byggnaden 

uppfördes är brännbar fasad en godkänd lösning för sammanbyggda småhus. För aktuell 

byggnadstyp behöver inte heller ytterväggar avskiljas i brandcellsgräns. Detta medför dock alltså att 

branden kan sprida sig obehindrat längs med fasaden.  

Sammanfattningsvis: 

Brandskyddet i byggnaden bedöms ha uppfyllt de lagkrav som fanns när byggnaden uppfördes. 

 

Nuvarande brandcellsgränser på vinden och mellan lägenheterna kan med stor sannolikhet bidra till 

att begränsa brandspridning invändigt och mellan de olika delarna av vindskonstruktionen.  

Eftersom branden startar utvändigt och sprider sig längs med fasaden har branden dock haft 

förutsättningar att snabbt sprida sig över brandcellsgränserna   

 

Både nuvarande regelverk och det som gällande när byggnaden uppfördes accepterar brännbar fasad 

och att brandcellsgränser inte behöver avskiljas i yttervägg för denna typ av byggnad. Detta medför 

att det byggnadstekniska skyddet mot en brand som startar utvändigt inte är lika högt som skyddet 

mot en brand som startar invändigt.  Vid en brand som startar invändigt fördröjs brandförloppet till 

dess att exempelvis fönster går sönder, och lågor kan sprida sig utanför byggnaden mot den 

brännbara fasaden och upp mot vindskonstruktionen. 

Bränder som startar utvändigt blir därför extra problematiska och kan ge stora skador. 

Om byggnaden uppförts idag utifrån dagens regelverk hade takfoten troligtvis tätats, antingen längs 

med hela fasaden eller en meter på vardera sida om brandcellsgräns. Detta förväntas kunna 

begränsa brandspridning från fasad till vind. Även anslutning av den avskiljande väggen mot 

yttertakets undersida hade beaktats i större utsträckning. 
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4.3 Erfarenheter kring byggnadskonstruktion gällande möjligheter till räddningsinsats 

Radhusbebyggelse utgör en särskilt kritisk byggnadstyp där det finns flera sammanbyggda bostäder, 

ofta med en gemensam konstruktion. Större bränder som sprider sig vidare från startutrymmet och 

till vindskonstruktioner leder ofta till långvariga och svårsläckta bränder. En framgångsfaktor för 

räddningstjänsten är att tidigt kunna lokalisera branden, att förstå byggnadskonstruktionen, och att 

snabbt kunna påverka brandförloppet innan branden hinner sprida sig för långt.4 I aktuellt fall har 

branden redan vid räddningstjänstens framkomst spridit sig upp till stora delar av 

vindskonstruktionen. 

 

Under insatsen användes flertalet dimspikar och skärsläckare för att försöka komma åt branden på 

vinden, dock enbart med begränsad effekt. Vindskonstruktionen på byggnaden har ett ”inverterat” 

tak som lutar in mot mitten av huset, där avvattning av regnvatten m.m. sker.  Detta kan ha försvårat 

räddningstjänstens möjligheter till insats. Från utsidan av byggnaden är detta svårt att urskilja då 

lutningen är betydligt mindre vid kortsidan av byggnaden, eftersom även dessa avvattnas mot 

mitten. Konstruktionen framgår dock tydligare på byggnadsritningar. 

Angrepp via dimspik/skärsläckare från entrésidan får därmed enbart begränsad effekt. I mitten på 

byggnaden är utrymmet enbart cirka 25 centimeter ovanför isoleringen. Detta gör att en del av 

vattnet sannolikt träffar taket/isoleringen och inte når branden i hela vindskonstruktionen.  

 

Bild 14 - Principskiss, angrepp med dimspik/skärsläckare från entrésida. Ej effekt i hela vindsutrymmet 

Bättre effekt bedöms kunna uppnås om dimspik/skärsläckare sätts in från båda sidor samtidigt. 

Eventuellt även kompletterat med begränsningsdimspik underifrån eller ovanifrån i mitten av 

byggnaden.  

 

4 Taktikboken, Eriksson och Mattsson, 2010 



 

Räddningstjänsten Mälardalen 

 

POSTADRESS 721 87 Västerås    BESÖKSADRESS Vallbyleden 9    TELEFON VXL 021-39 82 00    E-POST info@rtmd.se    www.rtmd.se 
Sida 21 av 26 

 

Vid eventuellt angrepp via innertak behöver dock hänsyn tas till isoleringens tjocklek på vinden, så 

att dimspikens munstycke tränger igenom isoleringen och hamnar på rätt ställe i konstruktionen där 

brand pågår. 

 

Tillgång till ritningsunderlag hade varit fördelaktigt för räddningsledningen, för att bättre kunna 

förstå byggnadskonstruktionen.  

UAV med IR-kamera hade också kunnat skapa en bättre överblick över brandspridningen från ovan.  

Trycksättning av opåverkade delar genomförs med PPV-fläktar. Detta är en viktig åtgärd för att 

fördröja brandspridning till opåverkade delar, och bör göras så tidigt som möjligt under insatsen. 

Trycksättning av dessa utrymmen bör alltid kompletteras med bevakning av personal för att bedöma 

effekt. Utvändig bevakning behöver genomföras (lämpligtvis av befäl) för att säkerställa att fläktar 

ger rätt effekt och ej ökar brandintensiteten i onödan genom att tillföra mer syre. 

Invändig bevakning behövs för att säkerställa att tänkt begränsningslinje håller. Kontinuerliga 

mätningar med IR-kamera samt visuell kontroll kan vara tänkbara metoder. 

 

Samtidigt bör detta arbete kompletteras med aktivt släckarbete mot brand på brandpåverkad sida av 

brandcellsgräns.  

 

4.4 Utlarmning och resurssättning – Vilken påverkan på insatsen hade det faktum att det var 

flera pågående händelser samtidigt? 

4.4.1 Initial utlarmning 

Normalt inom Västerås tätort finns bemanning i form av station 11 Vallby (1+4) och station 12 

Brandthovda (1+4) samt Insatsledare (IL) 1080 och Regional insatsledare (RIL) 1180. 

I normalfallet vid händelsetyp ”Brand i byggnad- radhus. Hög omfattning” ska enligt larmplan minst 2 

stationer, depåresurs, insatsledare och Regional insatsledare larmas omgående. 

Vakthavande befäl kan utöver detta larma ytterligare resurser utifrån behov.  

 

Vid larmtillfället kl. 19:31 är station 1100, IL 1080 och RIL 1180 redan aktiverade på ett annat larm 

(Kraftig villabrand i Surahammars kommun). Initialt larmas därför enbart station 12 enligt larmplan. 

Då övriga resurser enligt ordinarie larmplan är upptagna krävs en manuell utlarmning av 

förstärkande enheter, vilket leder till en fördröjning.  

Station 14 Skultuna (deltid) larmas därefter direkt mot platsen 19:32, följt av station 16 

Hallstahammar/Kolbäck (deltid) kl. 19:41.  

RIL 1180 omdirigeras kl. 19:43 från Surahammar mot . IL 1080 och station 11 är 

upptagna och behöver kvarstanna på larmet i Surahammar. 

Station 12 Brandthovda med Släckbil 1210 samt tankbil 1240 blir därmed ensamma först på plats, 

och ställs inför en mycket svår uppgift då branden är kraftig vid framkomst. På grund av de samtidigt 

pågående händelserna blir 1210 själv på olyckplatsen cirka 20 minuter innan station 14 Skultuna 

(deltid) anländer. I normalfallet där inga andra händelser pågår skulle förstärkande station (station 11 

Vallby) varit på plats enbart några minuter efter 1210, tillsammans med IL 1080. 
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4.4.2 Larmning av depåresurs 

Ytterligare problematik tillkommer genom att station 14 Skultuna larmas direkt till olycksplatsen.  

Skultuna är utsedd som förbundets ”resursstation” och ska kunna bistå med att exempelvis köra ut 

extra rökskydd och agera depå vid större händelser. Redan vid framkomstrapport begär Släckbil 1210 

förstärkning med ytterligare rökskydd. Då Skultuna larmas direkt till skadeplats finns dock plötsligt 

ingen resurs som kan köra ut rökskydd. Detta blir en avvägning för vakthavande befäl mellan att 

larma Skultuna direkt till platsen för snabbare släckhjälp, eller att larma Skultuna som resursstation 

och annan station som släckhjälp. (Motsvarande problematik finns även vid större larm inom station 

14 primärområde, som även då åker direkt till olycksplats.) 

 

Som ett exempel har station 14 Skultuna i det aktuella fallet cirka 20 min körtid till olycksplats5, samt 

5 minuter anspänningstid då stationen är en deltidstation. Totalt ca 25 min. 

Från räddningstjänsten Enköping är det i det aktuella fallet cirka 23 minuter körtid till olycksplats6, 

samt 90 sekunder anspänningstid då stationen är en heltidsstation. Totalt 24,5 min. 

I efterhand kan alltså konstateras att det istället hade varit mycket mer fördelaktigt att larma 

räddningstjänsten Enköping direkt till olycksplats, samt att larma Skultuna som förstärkande 

depåstation med rökskydd. Detta hade resulterat i att depåresurs snabbare hade kommit på plats. 

Depå med rökskydd efterfrågas av 1210 redan vid framkomst, och därefter flertalet gånger under 

insatsen. 

 

Uppgiften att köra ut rökskyddsdepå hanteras tillslut av annan inringd personal. Rökskyddsdepå är 

framme 1 timme och 20 minuter efter larm. Detta är en kraftig fördröjning mot vad som kan 

förväntas i normalfallet, vilket får negativ påverkan på insatsen. 

 

En analys behöver genomföras för att säkerställa funktion, larmning och förmåga gällande 

förstärkande depåstation/depåresurser. Rutiner behöver upprättas för vakthavande befäl och inom 

Räddningstjänsten Mälardalen. 

Förslagsvis bör andra stationer i första hand larmas som släckhjälp, och station 14 primärt larmas 

som depå om möjligt.  Alternativt behöver översyn göras om förmåga med extra personal att bistå 

som depå istället bör återföras på station 11 Vallby.  

4.4.3 Larmning av befäl 

RIL 1180 får under insatsen vid framkomst agera som insatsledare (nivå 2-befäl) då IL 1080 är 

upptagen med annat larm. För RIL 1180 innebär detta att agera i en annan roll än vanligt. Dessutom 

saknas ytterligare samordnande befäl vilket gör att RIL 1180 får dubbla roller (både nivå 2 och nivå 3 

befäl). Detta medför att flera uppgifter kopplat till ledningsarbetet som normalt skulle kunna utföras 

på 2 personer (IL+RIL) ej kan hanteras initialt.  Ett stort ansvar och en svår roll läggs initialt även på 

styrkeledare 1210 under insatsen, som får agera i en roll motsvarande storsektorchef med flera 

underställda enheter. Också detta är en roll som skiljer sig från normalfallet. 

Sammantaget kan konstateras att det funnits för få samordnande befäl (nivå 2/3) i det initiala skedet 

av insatsen. 

 

5 Enligt körtid i Google maps för jämförelse. Faktisk körtid vid utryckningskörning bedöms vara kortare 
6 Enligt körtid i Google maps för jämförelse. Faktisk körtid vid utryckningskörning bedöms vara kortare 
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Ingen ytterligare insatsledare larmas initialt, och det dröjer ca 1,5 timme efter framkomst för RIL 

1180 innan ytterligare befälsförstärkning kommer till platsen genom IL 1080  (nästan 2 timmar efter  

första larm). Detta är en kraftig fördröjning mot normalfallet, där en insatsledare (IL) och en regional 

insatsledare (RIL) kan förväntas finnas på plats ungefär samtidigt eller strax efter de 2 först 

anländande stationerna.  

Rutin behöver upprättas för larmning/inkallning av befäl vid samtida och pågående händelser. Befäl 

från egen eller angränsande räddningstjänst bör larmas omgående vid större händelser, om egna 

ordinarie jourhavande befäl är upptagna. 

Tillgängliga insatsledare fanns i aktuellt fall bland annat genom IL Köping 2080 (egen organisation), 

eller IL Enköping. Någon av dessa bör ha larmats direkt till platsen av vakthavande befäl, vid 

kännedom om att ordinarie insatsledare är upptagen på annat larm.   

4.4.4 Övrig utlarmning 

Den övriga resurssättningen till händelsen i det senare skedet bedöms ha fungerat relativt bra. Cirka 

1 timme efter larm finns 5 stationer med cirka 25 brandmän på plats, och ytterligare stationer 

tillkommer inom nästkommande timme. Resursbehovet vid händelser som denna är dock mycket 

stort. Därför är det av stor vikt att resurser larmas så tidigt som möjligt för att skapa förutsättningar 

för att hantera händelsen på bästa möjliga sätt. Beredskap för nästa larm bör vara sekundärt om 

resursbehovet på skadeplats är stort. 

Avlösningar senare under kvällen fungerar bra och sker genom hjälp från flertalet andra externa 

räddningstjänster. Bland annat från Eskilstuna, Strängnäs, Attunda och Storstockholms brandförsvar.  

En framgångsfaktor i avlösningarna vid denna insats är att fordon med inkopplad slang etc. lämnas 

kvar, och att avlösning enbart sker med personal. Effektiva avlösningar ”vid strålröret” är viktiga för 

att ej tappa tempo vid insatsen. 

4.4.5 Sammanfattad påverkan på insatsen 

Sammantaget har det alltså uppstått en problematik i det initiala skedet av insatsen på grund av ett 

annat samtidigt pågående larm i Surahammar, där en stor del av räddningstjänstens resurser redan 

var upptagna. Detta medför en fördröjning tills dess att förstärkande släckenheter och befäl kommer 

till platsen. Personal på 1210 som kommer först till olyckplatsen är kraftigt underbemannade initialt i 

relation till den kraftiga brand man möts av. Trots detta genomförs ett omfattande arbete med 

samtlig personal på plats att försöka släcka och begränsa branden utifrån tillgängliga resurser. 

 

Om beredskapsläget vore normalt hade förutsättningarna för räddningsinsats i det initiala skedet 

varit bättre. Den initiala brandspridningen har dock varit väldigt snabb (se analys under avsnitt 4.1 

samt 4.2), och redan vid framkomst för 1210 ca 5 min efter brinner vindskonstruktionen på 4 av 7 

bostäder. Även om beredskapsläget vore normalt och inga ytterligare larm pågått, hade detta alltså 

varit en mycket svår brand att hantera.  

 

Sannolikt hade resultatet av branden ändå kunnat bli likvärdigt, även om ytterligare resurser hade 

kommit något tidigare till olycksplatsen.  
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5 Slutsats/åtgärdsförslag 

Nedan presenteras sammanställning av erfarenheter och åtgärdsförlag från utredningens respektive 

delar. En handlingsplan för prioritering och genomförande av föreslagna åtgärder kommer 

presenteras i ett separat dokument och delges till berörda. 

Framgångsfaktorer 

➢ Riskbedömningar gjordes kontinuerligt och förmedlades ut till samtliga styrkor på skadeplats. 

➢ Hög arbetsmoral under hela insatsen trots perioder där räddningstjänsten är 

underbemannade i relation till den kraftiga brand man möts av. 

➢ Avlösningar fungerade bra och med god hjälp av externa räddningstjänster. Fordon och 

slangar lämnas kvar vid avlösning så att enbart personal byts ut. Detta för att möjliggöra 

effektiva avlösningar ”vid strålröret” och för att ej tappa tempo vid insatsen. 

➢ Polisiära avspärrningar gjordes med separata indelade områden märkta med adress för 

respektive bostad. Detta underlättade organisering av det bohag som räddades från 

fastigheten.  

 

Erfarenheter/Åtgärdsförslag 

 

Förebyggande brandskydd - gasol 

➢ Gasolgrillar innebär vissa risker och behöver hanteras och placeras på ett säkert sätt för att 

undvika olyckor. Information kring hantering av gasol för privatpersoner finns bland annat i 

MSB:s vägledning Gasol för hem och fritid.  

 

Några exempel kring säker hantering av gasol för privatpersoner sammanfattas nedan: 

- Gasolflaska bör alltid placerad bredvid grillen vid användning, EJ direkt under.  

Risk finns annars för skadlig uppvärmning, exempelvis genom att fett som droppar från 

grillen tar eld och skadar gasolutrustningen. 

- Gasolgrill bör placeras på säkert avstånd från brännbart material vid användning, för att 

minska risk för brandspridning (exempelvis till byggnad). Säkerställ ordentligt avstånd till 

byggnad. Om inga instruktioner finns bör avstånd från gasanordning till brännbart 

material vara minst 60 cm. 

- Vid flaskbyte, säkerställ att utrustningen ansluts ordentligt och enligt tillverkarens 

instruktioner. Kontrollera även att gasolslangen är hel och ej har sprickor. Täthetskontroll 

bör även lämpligen genomföras efter varje flaskbyte innan användning.  

Ett sätt att genomföra detta är med hjälp av tvållösning som sprayas på 

slang/anslutningar - bubblor indikerar läckage. 

- Regulator för användning i Sverige skall klara ett tryck på 16 bar (se märkning) 

- Gasolslangar skall vara avsedda för gasol och klara -30 grader (märkt -30 alternativt det 

tyska ordet ”kaltbeständig”) 
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- Vid händelse av brand i anslutning till gasol:  

Stäng i första hand om möjligt ventilen till gasolflaskan, om detta kan göras på ett säkert 

sätt. Det är lämpligt att ha en skyddshandske till hands i anslutning till grillen för detta. 

 

➢ Bostadsrättsföreningar föreslås kontinuerligt informera medlemmar kring råd för säker 

hantering av gasol som en del i föreningens systematiska brandskyddsarbete. 

➢ Räddningstjänst föreslås informera om råd för säker hantering av gasol via hemsida/sociala 

medier minst en gång årligen inför varje ”grillsäsong”. 

Förebyggande brandskydd – Byggnadstekniska åtgärder 

Åtgärdsförslag till byggnader uppförda på samma sätt som den brandutsatta: 

➢ Täta hela eller delar av takfoten för att minska risk för brandspridning upp till 

vindskonstruktion. Delar av takfoten som bör tätas är ovanför fönster och minst en meter på 

vardera sida om lägenhetsavskiljande väggar. 

➢ Säkerställa regelbundet underhåll av brännbar fasad (målning) och vid byte av fasad välja 

material som minskar risken för brandspridning, till exempel brandimpregnerat trä.  

Byggnadens vindskonstruktion är svåråtkomlig invändigt, och går ej att inspektera utan större 

ingrepp. Därför föreslås även: 

➢ Vid byte av tak eller annan större ombyggnation bör det säkerställas att lägenhetsavskiljande 

väggar på vinden inte har några otätheter. Genomföringar, springor eller andra håligheter 

ska i sådant fall tätas.   

➢ Vid byte av tak eller annan större ombyggnation bör det säkerställas att lägenhetsavskiljande 

väggar på vinden ansluter tätt mot undersidan av yttertaket. Om undersidan av yttertaket 

består av spontad träpanel bör denna kläs in med gipsskivor eller andra obrännbara skivor, 

minst 60 centimeter på var sida om skiljeväggen och hela vägen ut till takfoten. Se förslag på 

lösning i Bild 15. 

 

Bild 15 - Anslutning av brandcellsskiljande vägg mot yttertak. Hämtad från Brandskyddshandboken #6. 
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Räddningsinsats 

➢ Vid byggnad med ”inverterat” tak krävs angrepp från båda sidor med skärsläckare/dimspik 

för att effektivare kunna begränsa brand i vindsutrymme. 

Eventuellt även kompletterat med begränsningsdimspik underifrån eller ovanifrån i mitten av 

byggnaden.  

 

Vid eventuellt angrepp via innertak behöver hänsyn tas till isoleringens tjocklek på vinden, så 

att dimspikens munstycke tränger igenom isoleringen och hamnar på rätt ställe i 

konstruktionen där brand pågår. 

 

➢ Tillgång till ritningsunderlag hade varit fördelaktigt för räddningsledningen, för att bättre 

kunna förstå byggnadskonstruktionen. Viktigt att detta eftersöks tidigt. 

➢ UAV med värmekamera bör användas i större utsträckning för att skapa överblick. 

➢ Trycksättning av opåverkade byggnadsdelar viktig åtgärd. Bör kompletteras med bevakning 

av personal såväl utvändigt som invändigt vid begränsningslinje för att kontinuerligt bedöma 

effekt. 

➢ Rutin behöver upprättas för larmning/inkallning av befäl vid samtida och pågående 

händelser. Vid händelser av större omfattning där ordinarie befäl är upptagna, bör 

motsvarande tillgängligt befäl larmas omgående från egen eller angränsande 

räddningstjänst. I aktuellt fall bör exempelvis insatsledare Köping eller insatsledare Enköping 

ha larmats omgående till platsen. 

 

Arbetet med rutiner skall även säkerställa förmåga att kunna larma extra befäl (ledningsstöd) 

vid större händelser. 

 

➢ En analys behöver genomföras för att säkerställa funktion, larmning och förmåga gällande 

förstärkande depåstation/depåresurser. Rutiner behöver upprättas för vakthavande befäl 

och inom Räddningstjänsten Mälardalen. 

 




