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Sammanfattning 
Under sommaren år 2019 inträffade en omfattande vindsbrand i stadsdelen Hästhagen i Malmö 
och denna insats utvärderades av Hovedstadens Beredskab i Köpenhamn i en rapport 2019-10-07. I 
rapporten formulerades tips och rekommendationer utifrån Hovedstadens erfarenheter kring 
vindsbränder.  
 
Under våren 2021 inträffade två större vindsbränder i Malmö. Rsyd har genomfört en intern 
insatsutvärdering på dessa bränder, med utgångpunkt från Hovedstadens tips och 
rekommendationer. 
 
Slutsatsen är att merparten av rekommendationerna har efterlevts vid de 2 vindsbränder som 
analyserats i denna rapport. Båda insatserna har varit framgångsrika då ingen har skadat samt 
båda bränderna släcktes med minimal vattenpåverkan och boende har kunnat flytta in snabbt 
igen.  
 
Sammanfattningsvis bedöms framgångsfaktorerna varit:  

 Tidigt värderat taktiska val: Släcka eller begränsa branden beroende på brandens 
utbredning vid framkomst. 

 Kontinuerlig värdering av mängden påfört släckmedel i syfte att inte generera 
vattenskador längre ner i byggnaden. 

 Snabb offensiv insats. 

 Angripa branden invändigt från minst 2 håll och om möjligt även dämpa förloppet utifrån.  

 Bedömningen från RdL/Rd och SL att man kan genomföra invändiga insatser.  

 Metodvalet att behålla omslutningen på ett brandutsatt utrymme intakt. Ingen håltagning 
så länge brand och brandgaser kan påverkas invändigt och utvändigt. 

 Ledningsorganisationen anpassas efter behovet och skapar bättre förutsättningar att leda 
genom delegation.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under sommaren 2019 inträffade en omfattande vindsbrand i stadsdelen Hästhagen i Malmö och 
insatsen utvärderades av Hovedstadens Beredskab Köpenhamn i en rapport 2019-10-07. 

Under våren 2021 inträffade två större vindsbränder i tät stadsbebyggelse i Malmö. En av dessa 
inträffade i ett hus byggt under 1960-70 talet och den andra i ett hus byggt vid sekelskiftet.  

1.2 Uppdrag  

Baserat på Hovedstadens Beredskab utvärderingen av branden på Hästhagen analysera de två 
insatserna under våren 2021 med fokus på; uppstart, taktik och metodik under den första timmen 
samt värdera och ge förslag på vidare åtgärder.  

Utvärderare Kvalitetsgranskare 

Joakim Ilmrud  Henrik Greiff 
Swen Krook  Andreas Lund 
Johan Nilsson  

1.3 Utredningsarbetet 

Datainsamling har skett genom platsbesök, intervjuer, genomgång av händelserapport inkl. 
bilagor, fotografier och filmer samt ritningar och handlingar. Avlyssning av inspelad 
kommunikation. 

2 Sammanfattning av ”Utvärdering vindsbrand”  
Utvärderingen omfattar två fokusområden, ”Övergripande ledning” samt ”Initiala åtgärder på 
skadeplats”. Förslag på åtgärder är kopplade till fokusområden. Utvärderingen innehåller även ett 
avsnitt om Hovedstadens Beredskabs erfarenheter vid brandsläckning i gamla byggnader. 

Slutsatser och observationer är grupperade i olika områden vilka anges under kapitel 4 och där 
jämförelser görs med de två senare insatserna och de erfarenheter som presenteras i 
utvärderingen. 
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3 Inledande händelseförlopp för de två vindsbränder 2021 

3.1 Smedjegatan Malmö  

3.1.1 Byggnad 

Byggnaderna är flerbostadshus i 5 plan med tillhörande vindar. Byggnadernas bjälklag är i betong 
och fasaden består av tegel. Takfoten som löper längst hela byggnaden på både fram- och baksida 
är i brännbart material och är luftad med springa upp mot vind. På vinden i A-byggnaden (figur 1) 
finns en brandmur som avskiljer denna mot intilliggande byggnad mot Södra Förstadsgatan. Det 
finns en brandsektionering mellan A- och B-byggnaden. Yttertaket till vindarna i både A- och B 
bygganden är av korrugerade eternitplattor.  

I byggnad A är vinden oisolerad och oinredd. Det finns loftgångar mot Smedjegatan och balkonger 
mot innergård. Utfackningsväggen vid balkonger är isolerade träreglar, eternitskivor klädd med 
plåt.  

 

 

Figur 1: Planritning över vindsbjälklaget på de 2 vindar som brann.  
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3.1.2 Första 60 minuterna 

Klockan 12:36 den 27 april 2021 fick räddningstjänsten larm om en brand på en balkong på 
Smedjegatan i Malmö. Enligt uppgifter från inringaren syntes lågor samt en person som försökte 
släcka branden på balkongen. Lågor syntes från tak och fönster. Det inkom även flera samtal till 
SOS som bekräftade att branden hade spridit sig till intilliggande balkong och taket. 

Figur 2: Översiktsbild från Smedjegatan och Nikolaigatan  

Figur 3: Översiktsbild från innergården  
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Figur 4: Bilden är tagen kort efter framkomst av första styrkan från innergården. 

Vid framkörning kan kraftig rökutveckling från byggnaden observeras. Första styrkan (centrum 
1410) som var framme cirka 12:40 konstaterade att det var en kraftig brand i lägenheten med risk 
för spridning upp till takfot och vinden. Inledningsvis var det osäkert om någon person var kvar i 
lägenheten, första inriktning var livräddning och genomsökning. Det var problematiskt att 
lokalisera vilken väg som var bästa angreppsväg.  

Under uppstarten blir den första rökdykargruppen hänvisade av privatpersoner på innergården om 
att bästa angrepp är från Nikolaigatan 10 från gården det vill säga B-byggnaden. Rökdykarna är 
uppe i angränsande lägenhet till branden cirka 12:45 och inser att man inte kommer åt den 
brinnande lägenheten. Rökdykarna går ner igen till innergården och får besked från SL om 
angreppsväg i trapphuset till A-byggnaden från gården vilket leder till loftgång och brinnande 
lägenhet. SL 1410 möter innehavaren av brandutsatt lägenhet som ger berättar att inga personer 
finns kvar i lägenhet. Inriktningen ändras från livräddning till invändig brandsläckning av 
lägenheten. Släckningsarbetet i lägenheten genomfördes snabbt och omfattningen på branden var 
enbart i anslutning till balkong, dock med spridning upp mot takfoten och vinden. Då arbetet mot 
initialbrand gick fort att dämpa och det har skett en trolig spridning upp mot vinden, så 
omgrupperar rökdykargruppen mot vinden från samma trapphus som de har angripit lägenheten 
ifrån. 

Väl uppe i trapphus i A-byggnaden möter man rökdykargrupp från 2110 (framme 12:44) och man 
hjälps åt att hantera branden via samma tillträdesväg (lucka från trapphuset direkt till 
vindsutrymmet).  Avsikten var att CAFS skulle användas, men på grund av tekniska problem så 
fungerade inte detta vilket resulterade i att enbart vatten påfördes genom CAFS:röret istället. 
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1080 IC (framme 12:44) begär ytterligare förstärkning av två släckenheter (4 totalt) och en 
höjdenhet (3 totalt). IC konstaterar att det pågår rökutveckling från byggnaden och tar sig in på 
gården. Där blir synintrycket att branden omfattar en lägenhet och dess balkong samt har spridit 
sig upp på två vindar. 

En snabb avstämning genomfördes bland de första styrkorna och följande inriktning ges:  

 1410 brandsläckning i lägenhet.  
 1430 håller på att resas på Smedjegatan med syfte att påverka vindsbranden.  
 2110 brandsläckning på vind via invändig insats från trappa 8 (mitt-trapphuset i A-

byggnad).  
 1230 reses på innergården mot brandutsatt takdel samt balkong.  

 
Branden fortsätter att sprida sig förbi brandsektioneringen i riktning mot Nikolaigatan (B-
byggnaden) via den brännbara takfoten (som inte ingår i brandsektioneringen och är därmed 
troligtvis oklassad). Samtidigt som branden sprider sig påbörjades evakuering av översta 
våningsplanet med start i A-byggnaden och därefter B-byggnad av de boende i byggnaderna 
(uppgift till 2010 som var framme 12:57)  

Brandspridning sker snabbt på båda vindarna men i synnerhet i byggnaden som vetter mot 
Smedjegatan (A-byggnaden). IC väljer att bibehålla en offensiv taktik, men för att kunna bibehålla 
momenten i insatsen samt hantera brandspridning till annan fastighet beställs ytterligare 2 
släckenheter (6 totalt) samt ytterligare en höjdenhet (4 totalt) samt stabsnivå 2. Utöver den 
resursen larmas RCSyd även depå, rvr ledare samt UAS.  

4010 (framme 12:59) ska hantera branden invändigt med rökdykare med angrepp från 
Nikolaigatan (B-byggnaden) tillsammans med Jägersro stege som har tagit sig in på innergården 
och hanterar branden utifrån. 

Ledningsplats flyttas och etableras i korsningen Smedjegatan/Nikolaigatan. IC ger polis i uppgift 
att spärra av kvarteret samt vara beredda på att utrymma plan 1-4 i de båda huskropparna.  

2080 anländer (framme 12:57) och får till uppgift att skapa sig en lägesbild över 
händelseutvecklingen och byggnaden, i syfte att sedan kunna gå in i rollen som skadeplatschef.  

På första ledningsmöte (cirka 13:15) inrättas fem sektorer.  

 Invändig samt utvändig släckning Smedjegatan (SL 2110 chef med resursen 
1410/2110/1430/1230)  

 Invändig insats Nikolaigatan (SL 4010 chef med resursen 4010/1210)  
 Begränsningslinje Smedjegatan (SL 1410 chef med resursen 8010/8030)  
 Begränsningslinje Nikolaigatan 12 (SL 1010 chef med resursen 1010/1030)  
 Utrymning (SL 2010 chef med resursen 2010 samt ansvar för samverkan med Polis). 

 
Insatsen pågår och räddningspersonal lyckas begränsa och sedan släcka branden via främst 
invändig insats från både A-byggnaden och sedan B-byggnaden. Branden spred sig inte neråt i 
byggnaden och vattenskadorna var minimala. Efter avslutad insats kunde nästa samtliga lägenhter 
återinflyttas. Brandens totala utbredning i vindsplanet kan illustreras som det röda området i figur 
8, dock i varierande omfattningen och skadepåverkan.   
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3.2 Kristianstadsgatan Malmö 

3.2.1 Byggnad 

Fastigheten är ett stenstadshus i 4 våningar med förrådsvind uppfört 1909 med byggnadskroppar 
mot 2 gator och sammanbyggt gårdshus. I huskroppen mot rondellen finns 2 ursprungliga 
vindslägenheter på plan 5. Fastigheten har 4 trapphus varav 3 går till vinden och 1 går till 
vindslägenheterna. Vindsbjälklag är i trä med brandbotten. Övriga bjälklag och konstruktionsdelar 
är i trä. Taket är i träkonstruktion klätt med tegel och papp, 2 kupoler är plåtklädda. Vinden är en 
sammanhängande brandcell som även löper över vindslägenheterna. Förrådsvinden är inredd 
med träkonstruktioner och har en hög brandbelastning. 

.  

3.2.2 Första 60 minuterna 

Larm inkommer till SOS 14:35 om rök som syns från taket. Flera ytterligare samtal inkommer. 
Primärt larmas station Centrum med förstärkning från station Jägersro, station Hyllie samt både 
YB söder och YB norr. 

1410 är framme 14:40 och meddelar rökutveckling från vinden. 1430 har kört från Oljehamnen och 
anlände senare. Lägenheter identifieras på vindsplan och 1410 inleder insats för kontroll av dessa 
via port till gård Kristianstadsgatan 19A och vidare till trappa 29A från gården.   

Figur 5: Översikt över vindsförhållanden  
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Grovslang läggs ut till grenrör på gården och smalslang dras upp i trapphus. Det är rök i lägenheter 
med ingen brand varför gruppen beordras ner. SL 1410 meddelar att det rör sig om en konstaterad 
vindsbrand.  

Kort därefter anländer 1080 samt 1210. Längs med hela takfoten mot Kristianstadsgatan och S 
Parkgatan syns rökutveckling. Beslut fattas att göra angrepp till vind från 2 håll samt utvändigt 
från höjdfordon och att branden skall hållas innesluten. CAFS ska användas i största möjliga 
utsträckning, dock upprättas ett parallellt konventionellt vattenförsörjningssystem (för säkerheten 
och genomförande av rökdykning). Resursförstärkning begärs avseende rökdykning och 
höjdfordon. Dagtidsstyrka har då redan larmats och station Lödde larmas. 

SL 1410 får ansvar för invändig släckinsats via trapphus 19B inledningsvis med Rd-grupp 1210 då 
egen grupp ännu inte kommit ner på gården. SL 1410 får även uppgift att genomföra utvändig 
släckinsats från höjdfordon med CAFS spett. 1010 får förberedande order att genomföra invändig 
släckinsats på vind från S Parkgatan 29B samt utvändig insats från höjdenhet. CAFS skall 
användas. 

14:51 meddelar 1080 att invändig släckinsats påbörjats från 2 trapphus samt att förberedelser för 
utvändig släckinsats pågår. Planering görs för att skapa uthållighet i rökdykning. Sektor 
Kristianstadsgatan förfogar över personal från station Jägersro och dagtidsstyrka. Rökdykarparen 
rapporterar att det är varmt på vinden och rökfyllt och man har utvecklad brand. Sektor S 
Parkgatan förfogar över personal station Hyllie och Centrum. Även här rapporteras att det är rök i 
trapphus och på vind, men ingen större värme. SL 1210 får sektorsansvar för utvändig släckinsats 
med höjdfordon och CAFS spett och ett tredje höjdfordon sätts in från mittdelen. 

  

Figur 6: Planritning för vindsplanet  
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Vid framkomst ges 4010 i uppgift av 1080 att kontrollera intilliggande fastigheter avseende 
rökspridning.  Ingen rökspridning konstaterades av 4010 men kontinuerlig kontroll fortsatte.  

15:24 lämnar 1080 rapport att avlösning skett av rökdykargrupper samt att polis fått uppgift att 
utrymma översta våningsplanet. På IR bilder från UAS konstateras att brand pågår i den delen av 
vinden som vetter mot Kristianstadsgatan samt vid kupol på en av vindslägenheterna. Effekten av 
den invändiga släckinsatsen är god. Även den utvändiga insatsen från höjdfordonen med hjälp av 
CAFS spett från Kristianstadsgatan bedöms som effektiv. 

SL dagtidsstyrka får uppgift att vara säkerhetsbefäl samt att samordna personalresurser på platsen 
så att insats kan pågå kontinuerligt utan avbrott. 2010 har även sänts till platsen. 

Stab begärs till platsen för eventuellt omfall i utvecklingen. 

Efter släckning av primärbrand på vinden koncentreras släckningen till konstruktion i takkupa 
vilket medför vissa problem. Efterhand går insatsen in i ett eftersläckningsskede. 

Branden spred sig inte neråt i byggnaden och vattenskadorna var små i några underliggande 
lägenheter. Efter avslutad insats kunde nästan samtliga lägenhter återinrymmas. Brandens totala 
utbredning i vindsplanet kan illustreras som det röda området i figur 9, dock i varierande 
omfattningen och skadepåverkan. Exempelvis blev hela vinden rökskadad (rödmarkerat i figur 9) i 
jämförelse med den brandskadad vindkonstruktion fanns primärt i vindsdel A och runt kupan. 

  

Figur 7: Angreppet på kupolen via höjdfordon  
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4 Analys i relation till ”Utvärdering vindsbrand” 

4.1 Gemensam förståelse 

”Att spille hinanden gode - att det finns en gemensam förståelse hos alla för andras behov, vad som 
är kritiskt för att alla skall kunna göra sitt arbete så bra som möjligt. En gemensam förståelse för 
brandförlopp och spridning, byggnaden och dess omgivning samt taktiska lösningar för att nå målet 
är ytterst kritiskt i en dynamisk händelse särskilt i en gammal byggnad 

4.1.1 Smedjegatan 

Uppstarten upplevs som rörig på grund av en komplex byggnad och oklara tillträdesvägar. 
Exempelvis måste man först gå in via en portal från gatan via en innergård och sedan vidare till 
trapphuset upp i byggnaderna. Det förekom även vilseledande information (första rökdykarparet 
gick upp i fel trapphus) på grund av boende på plats hänvisade att branden är här. Inriktningen 
initialt var livräddning och alla tillgängliga resurser prioriterades för tillträde till den drabbade 
lägenheten.   

När livräddningsfasen avslutades, genomfördes en snabb omställning (prioriterade tillträdesvägar 
till vinden och slangdragning) för att hantera brandspridningen. Under första ledningsmötet 
skapades en gemensam lägesbild där en skadeplatsorganisation presenterades samt 
poängterades att tidsaspekten var av stor vikt. Flera parallella offensiva insatser genomfördes. 
Prioriteringen var att främst invändiga insatser på var sin sida om branden skulle genomföras och 
om möjligt påverka branden utvändigt via höjdfordon för att dämpa förloppet.  

I uppstartsprocessen ges en gemensam förståelse på befälsnivå om inriktning och genomförande, 
genom löpande dialoger mellan befälen på plats. Dock fanns varken tid eller utrymme för att skapa 
förståelse och inriktning för samtlig personal på skadeplats.  

Initialt arbetade varje sektor för sig, för bästa möjliga förmåga ovetande vad de andra sektorerna 
gjorde. Dock utvecklades den gemensamma lägesbilden efterhand genom utökad 
ledningsorganisation, uppföljningar av händelseutvecklingen och analyser. Det framkommer via 
intervjuer av räddningspersonal att alla förstår att tempot är av högsta vikt och att man snabbt 
måste påverka branden och begränsa utbredningen av branden på vinden. 

Tidigt i insatsen förstod man att spridning hade skett till vindarna, men i vilken omfattning var 
oklart. Insatsen inriktades offensivt genom att så fort som möjligt genomföra invändigt 
släckningsarbete. Omfallsplaner upprättades genom att höjdfordon skulle förbereda 
begränsningslinjer där lägesgränser (brandsektioneringar) mot andra fastigheter kunde utgöra en 
barriär. 
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Figur 8: Principskiss för taktiska val. Underliggande planritning är för vindsplanet. 

4.1.2 Kristianstadsgatan 

Uppstarten är snabb och strukturerad då det klargörs vilken trappa som leder till 
vindslägenheterna. Efter att lägenheterna kontrollerats och det klargörs att det är på vinden det 
brinner sker omställningsarbetet snabbt till brandsläckning från gårdstrapphuset och 
rökdykargrupp från Jägersro sätts in under ledning av SL Centrum. Anledningen är att skapa 
tempo då rökdykargrupp från Centrum ännu inte hunnit komma ner från det tidigare trapphuset 
och att SL Centrum hunnit skapa sig en god bild av byggnaden. Det finns inledningsvis en 
gemensam bild och förståelse mellan befälen avseende byggnadens utformning, att rök finns på 
vinden i hela byggnaden och i vindslägenheter samt taktikvalet – att hålla branden innesluten och 
göra parallella invändiga och utvändiga insatser. Det är dock inledningsvis oklart var på vinden det 
brinner. 

För att upprätthålla tempo hålls i uppstarten inget gemensamt möte mellan befälen på plats utan 
IC har fysiska möten med anländande SL för att ge lägesbild och uppgift. När invändig insats 
kommit igång från 2 håll och utvändig insats påbörjats görs gemensam avstämning ute i 
skadeområdet mellan IC och sektorchefer. Detta görs därefter löpande innan första möte på 
ledningsplats genomförs.  

Uppföljning av genomförande och effekt görs mellan sektorcheferna. Det finns dock ingen 
samstämmig bild mellan grupper som arbetar invändigt och utvändigt om taktik, metoder och 
effekt. Efter avlösningar finns bland brandpersonalen inte heller en gemensam bild att branden 
skall hållas ventilationskontrollerad och att håltagning medvetet inte görs för att kunna skapa en 
bättre miljö för rökdykare. 

Angreppsväg för 
B-byggnaden 

Angreppsväg för 
A-byggnaden 

Spridning i kattvinden och 
angrepp via höjdfordon 

Förberedande begränsning 
och utvändig påverkan via 

höjdfordon  

Invändig insats 
Invändig insats 

Spridning i kattvinden 
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Figur 9: Principskiss för taktiska val - sammanhängande vindsdelar 

 

 

 

 

  

Invändig insats 

Invändig insats 

Arbetade från flera höjdfordon i syfte att 
dämpa/släcka svåråtkomliga ”hotspot” med 

hjälp av dimspik med CAFS 
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4.2 Kunskap om byggnadstyp och släckverktyg  

”Att redan i inledningsskedet få en förståelse för byggnadstyp, uppbyggnad och geometri och att alla 
kan tolka och hantera detta har stor påverkan på resultatet. En gemensam uppfattning om de olika 
släckverktygens förmåga, användningsområde och påverkan på brandförloppet är särskilt viktig vid 
brandsläckning i gamla byggnader och att kunna tillämpa flera metoder parallellt”. 

4.2.1 Smedjegatan 

Vid framkomst är det oklart vilka tillträdesvägar som finns till lägenheter och vindar. Det tar tid att 
skapa förståelse för uppbyggnad och geometri. 

Initialt var inriktningen livräddning och därmed påbörjas slangutläggning med grovledning (långa 
avstånd) för att ta sig in i lägenheten. Ingen initialpåverkan av brandförloppet från innergården 
upp mot balkongen genomfördes, då slangdragning prioriterades mot lägenheten. Initialbranden i 
lägenheten höll sig på balkongen och hade inte spridit sig in i lägenheten och kunde därmed 
hanteras snabbt av rökdykarna. Branden hade dock fått fäst i takfoten ovanför balkongerna och 
spridit sig vidare till vindarna. 

I A-byggnaden brann det som mest på vinden och inriktningen var att använda CAFS inifrån via en 
tillträdesväg från trapphuset. Syfte i att använda CAFS var att snabbt minska brandens utbredning 
och dess omfattning (dämpa förloppet), då vinden och takkonstruktionen fortfarande var delvis 
intakt och CAFS bedömdes som effektiv. Rökdykargrupp gick in med ett CAFS-rör, men på grund av 
att grovledning med grening för vatten lagts ut fungerade inte detta. Resultatet med vatten blev 
ändå bra då man lyckades komma in på den oinredda vinden. Utvändiga släckinsatser via 
höjdfordon genomfördes i begränsad omfattning på A-byggnaden under uppstarten av insatsen.  

Det invändiga släckningsarbetet får god effekt och brandens utbredning minskar på båda 
vindarna. Det sker en kritisk spridning i ”kattvinden” mot innergården i B-byggnaden. Denna är 
svår att komma åt inifrån varför dimspik appliceras från en av vindslägenheterna. Vidare spridning 
hanteras sedan av höjdfordon från innergården.  

Sammanfattningsvis genomfördes invändigt insatser från båda sidor om initialbranden, dock via 2 
olika vindar. Den största släckningseffekten fås genom invändigt släckningsarbete genom minimal 
vattenpåföring vilket aktivt värderas. Skärsläckare värderades under insatsen, men bedömdes att 
det skulle bli ohanterbart att kontrollera säkerhetsarbetet med en så intensiv uppstart med 
mycket resurser och kunna genomföra en invändig insats säkert. Därav prioriterades inte 
skärsläckaren, då detta troligtvis skulle påverka den invändiga insatsen negativt i uppstarten. 

En snabb initial släckpåverkan vid framkomst via exempelvis CAFS nerifrån innergården mot 
initialbranden på balkongen skulle eventuellt minska brandutbredning och spridning till B-
byggnadens vind.  
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4.2.2 Kristianstadsgatan 

Vid framkomst har tolkning snabbt skett av byggnadstyp och tillträdesvägar och på vilket sätt 
brandförloppet kan utvecklas. Fordonsplacering görs med hänsyn till att flera höjdfordon 
sannolikt kommer att användas. Inledningsvis tas beslut om en offensiv släckinsats både invändigt 
och utvändigt med inriktning att använda CAFS i största möjliga utsträckning. Grunden för detta 
var byggnadens konstruktion och ålder vilket normalt innebär flera trapphus, en takkonstruktion i 
trä, inredd vind med hög brandbelastning samt klätt yttertak i trä. Branden var vid framkomst 
ventilationskontrollerad och rök trängde ut från takfot från hela fastigheten. Trapphusen som 
användes vid angrepp var även rökfyllda.  

Målet var att bibehålla branden ventilationskontrollerad. De metoder som värderades var 
skärsläckare, dimspik, konventionell släckinsats med vatten samt CAFS. Valet föll snabbt på CAFS 
då ett snabbare resultat förväntades genom parallell invändig och utvändig insats. 

Om värmebelastning varit för hög för invändig insats hade den utvändiga insatsen kunnat påverka 
detta positivt och eventuellt dimspik kunnat användas för att sänka temperaturen eller att kyla 
brandgaserna från trapphusena via strålrör, alltså påverka branden lokalt och minska/dämpa 
utbredningen. I sista hand fanns alternativet att avlasta värme genom öppning av takluckor och 
håltagning.  

Det fanns en gemensam bild mellan befälen att invändig släckinsats var nödvändiga för att nå 
önskad effekt på släckningsarbetet, då vinden var inredd och svår att komma åt utifrån mer än från 
gatan. Bedömningen var att brandförloppet inte var så intensivt och därmed var invändig insats 
möjlig. Inriktningen att hålla vinden intakt bekräftades vid lägesuppföljningar, även om 
temperaturen var hög i byggnadsdelen mot Kristianstadsgatan. 

Utläggning av slangsystem för både vatten och CAFS till rökdykargrupper har tagit längre tid än 
förväntat då detta inte tränats. Det är osäkert hur mycket CAFS respektive vatten som använts 
invändigt. Bedömningen är att ytterligare kunskap behövs om släckmekanismen och främsta 
syftet med CAFS och när fortsatt släckning med vatten skall inledas vid invändig insats. Kunskapen 
om parallell användning, släckteknik med CAFS spett och koordinering mellan utvändig och 
invändig insats är inte heller fullständig. IR teknik har använts både invändigt och utvändigt. 

4.3 Alarmering och resursdimensionering 

”Att anpassa resurser till typ av byggnadsmassa och förstå när större och snabbare uppbyggnad 
behövs för att lyckas knäcka utvecklingskurvan, en tid som är kortare för äldre byggnader”. 
 
”Inför fasta larmplaner för specialenheter samt externa resurser, avstängningar mm för att ge 
insatsledningen förutsättningar att använda rätt metod vid rätt tillfälle” 

4.3.1 Smedjegatan 

Larmsamtal inkommer från en mycket nervös person om brand i lägenhet våning 5. 1410 finns i 
närheten och rapporterar kraftig rökpelare. 1 minut senare informerar SOS om bekräftat personer 
kvar i lägenhet och flera uppringare. 1410 framme 3,5 minuter efter larm och rapporterar kort 
därefter fullt utvecklad brand plan 4 i 5 vånings hus, spridning till takfot och vind och har brutit 
igenom. SL efterfrågar vad som larmats och meddelar att en hävare skulle behövas.  
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Inledningsvis larmas Centrum, Jägersro samt 1080. Lödde larmas vid framkomst 1410 och Lund 
larmas efter lägesrapporten ovan samt 1030 från Hyllie. En halv minut senare begär 1080 som är på 
väg att 2080 skall larmas och minst 2 höjdfordon. I senare skede larmas efter resursbegäran även 
Svedala samt Jägersrostyrka som övar på Barbara. 

Fler släck- och höjdenheter närmare brandplatsen exempelvis alla Malmö stationerna kunde ha 
larmas inledningsvis, för att minska framkörningstiderna.  

4.3.2 Kristianstadsgatan 

Larmsamtal om rök från tak, efterhand från fler uppringare. Inledningsvis larmas samtliga 
Malmöstationer och 1080. Första framkomstrapport från ambulans om vit rök från taket och luktar 
brand och därefter om tydlig rökutveckling från övre sidan. 1410 meddelar vid framkomst 
rökutveckling från övre plan och vind i 1920-tals hus med 4 våningar. Kort därefter rapport att det 
kan röra sig om lägenhetsbrand vindsplan. 2 minuter senare meddelar 1410 att vindsbrand är 
konstaterad. Burlöv dagtid och Lödde larmas då. 

En snabb resursdimensionering har möjliggjort en snabb offensiv insats både invändigt och 
utvändigt. 

4.4 Snabb invändig insats 

”Tidsfaktorn är ytterst kritisk varför stora slangutläggningar ej bör prioriteras. Rökdykare sätts in 
offensivt från flera trapphus – kniptångsmanöver. Detta ökar sannolikheten för att komma från 
närmaste håll avseende avstånd till branden men också för att öka förutsättningarna att kunna dra 
nytta av brandens termik och övriga ventilationsförhållanden”. 

4.4.1 Smedjegatan 

Initialt var inriktningen att flera parallella invändiga insatser skulle genomföras närmast 
branden/bränderna för att påverka branden från 2 håll och minska utbredningen av branden. Det 
tog cirka 20 minuter efter framkomst (första styrka) innan första vattenpåföringen på branden i A-
byggnadens vind genomfördes på grund av att det var svårt att lokalisera tillträdet samt att 
lägenhetsbranden prioriterades i första läget och andra styrkan fick vinden tilldelad. Sedan tog det 
ytterligare tiotal minuter innan angreppet genomfördes mot vinden i B-byggnaden, då först 
använda trapphus inte gav tillträde till aktuell del. När de invändiga insatserna var igång, blev 
resultatet snabbt bra och båda vindsbränderna minskade i omfattning. Det som underlättade den 
invändiga insatsen i detta fall, var att vinden på A-byggnaden var oinredd och det fanns 
förhållandevis lite brännbart material i konstruktionen.  

På vindsplan B-byggnaden fanns lägenheter, anslutande lägenhetsförråd och kattvindar. Dessa 
olika delar hade brandsektionerats i brandceller som fördröjde brandens utbredning. Även detta 
underlättade den invändiga insatsen samt gav räddningspersonalen tid innan brandens 
utbredning växte i omfattning.  Samtlig personal har varit införstådda i att tidsfaktorn är av en 
kritisk parameter. Initialt arbetade med att försöka snabbt skapa tillträde till branden.   
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4.4.2 Kristianstadsgatan 

Inledningsvis läggs från 1410 grovledning ut till innergård, grenrör, angreppsledning till trapphus 
29A och lägenhet samt rdl-slang torrlagd på innergård. Då vindsbrand konstateras används rdl-
slangen för angrepp till vind via motsatt gårdstrappa 19B. Kort därefter görs angrepp till vind från 
trapphus 29B med grovledning som grenas till smalslang. I båda angreppsvägarna kompletteras 
därefter med CAFS smalslang. 

Släckinsats från två håll invändigt är påbörjad ca 12-13 minuter efter första styrkans ankomst. 

Snabbaste slangutläggning har inte gjorts utan grovledning och grenrör har använts i båda 
trapphusen. Effekten av att använda förhöjt lågtryck eller smalslang direkt – för att i senare skede 
kompletteras med robust försörjningssystem - och hur snabb slangutläggning görs då CAFS skall 
användas invändigt behöver utvecklas och praktiskt tränas. Redan inledningsvis har invändig 
släckinsats med rökdykare påbörjats från flera trapphus vilket gett förutsättningar att snabbare 
hitta initialbrand och begränsa spridning.  

4.5 Utvändig insats med höjdenheter 

”Snabbhet prioriteras antingen med skärsläckare eller CAFS spett kombinerat med IR. En 
synergieffekt uppnås även då höjdfordon kan användas för personräddning vid rök- och 
brandspridning till trappor”. 

4.5.1 Smedjegatan 

Inledningsvis användes höjdenheten på Smedjegatan i att dämpa brandförloppet på vinden 
utifrån via strålrör. Senare under insatsen användes höjdenheterna på Smedjegatan och 
Nikolaigatan mer perifert och utgjorde en omfallsplan och behjälpte även under 
eftersläckningsarbetet. Höjdfordonet på innergården användes med bra resultat mot B-byggnaden 
för att hantera kattvinden samt eventuell spridning mot lägenheterna. Detta kunde även ha 
genomförts i hörnet Smedjegatan/Nikolaigatan för att säkerställa samtliga lägesgränser, vilket 
istället kontrollerades senare i insatsen via invändiga luckor. Osäkerheter uppstod kring 
bärförmåga pga av underliggande garage. Enligt bedömning från IC så var bärförmågan tillräcklig. 

Senare under insatsen fick höjdfordonen i uppdrag att förbereda begräsningar via dimspik mot 
angränsade fastigheter, både på Smedjegatan och på Nikolaigatan samt behjälpande i 
eftersläckningsarbetet.   
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4.5.2 Kristianstadsgatan 

Insats har inledningsvis påbörjats med en släckinsats från 1 höjdfordon med CAFS. 15 minuter efter 
första styrkans ankomst genomförs släckning med CAFS spett från 2 höjdfordon. UAS är då uppe 
och IR scanning genomförs. Ett tredje höjdfordon sätts kort därefter in från mittdelen för släckning 
med CAFS.  

Sektorchef för höjdinsats leder insatsen med samtliga höjdfordon med hjälp av UAS och IR. 
Effekten av insatsen bedöms som god, då flera av ”hot spotten” som hanterades utifrån via CAFS 
spetten, var dolda innifrån och svårtillgängliga, då konsktruktionen var komplex.  

Det finns dock utvecklingsbehov av metodik för hur vi ska använda olika släckmetoder (CAFS, dim 
och skärsläckare) på tak, antal personer i korgen, användning av plattform med mera.  

Exempelvis får ett höjdfordon ett funktionsfel vilket leder till att CAFS spett i taket behålls öppet 
under byte av fordon vilket leder till oönskade vattenskador. En annan lärdom är att det kan finnas 
möjlighet till alternativ kunna använda sig snabbt av befintliga öppningar i vindskontruktuionen 
om vi behöver ventiliera/påföra släckmedel, exempelvis öppning av takluckor, fönster eller 
inspektionsluckor med mera.  

4.6 Håltagning nedprioriteras i förstainsatsen 

”Åtgärder som begränsningslinjer och tvärsnittsventilation är oftast resurstunga och tidskrävande 
och brandgenombrott sker ofta innan effekt. Åtgärder kan även öka brandförloppet i den riktning 
frånluft skapas. Branden bör bibehållas ventilationskontrollerad för att uppnå större effekt med 
mindre släckmedel. Penetrerande verktyg ger större effekt och snabbare åtgärd”. 

4.6.1 Smedjegatan 

Initialt prioriterades livräddning och därefter invändig insats/påverkan. Omfallsplanering var att en 
begränsningslinje mot angränsande fastigheter skulle upprättas via höjdfordonen, där primärt 
dimspik skulle användas. Håltagning var inte aktuell för begränsning. En mindre håltagning 
genomfördes i kattvinden på innergården i B-byggnaden för att säkerställa lägesgränsen mot 
brandsektioneringen. 

4.6.2 Kristianstadsgatan 

Branden har inte brutit igenom taket och bibehålls ventilationskontrollerad. Någon håltagning 
prioriteras inte. Släckinsats med CAFS upplevdes effektiv. Luckor i tak öppnas i senare skede för 
ventilation samt håltagning av plåtklädd kupol gjordes för att slutföra släckning. 
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4.7 Begränsning av konstruktionsbrand mellan vind och lägenheter 

”Parallellt med invändig insats i kombination med utvändig insats via höjdfordon bör insats för att 
begränsa konstruktionsbrand i bjälklag planeras och insättas för att hindra spridning från vind till 
underliggande lägenheter”. 

4.7.1 Smedjegatan 

Då branden började i hörnlägenhet spreds branden till både vinden i byggnad A och i byggnad B 
via takfoten runt om brandsektioneringen mellan vindarna. Under insatsen var brandspridning 
neråt ingen större riskfaktor då bjälklaget vara av betong. Kontroller av angränsande lägenheter på 
vindsplan och underliggande vindsplan genomfördes efterhand när fler resurser anlände. 

4.7.2 Kristianstadsgatan 

Kontroll gjordes av underliggande lägenheter och resurser finns tillgängliga under insatsen för att 
kunna hantera eventuell spridning. 

4.8 Akut RVR i underliggande lägenheter 

”Initiera tidigt akut restvärdesräddning i underliggande lägenheter för att avleda släckmedel och 
täcka över inventarier”. 

4.8.1 Smedjegatan 

Behov av akut restvärde för de underliggande lägenheterna bedömdes ej finnas, på grund av 
betongbjälklaget och minimal vattenpåföring. Av de 52 evakuerade lägenheterna kunde 50 flytta in 
samma dygn. Kontroll av rökspridning till lägenheterna genomfördes senare under insatsen. 
Minimal vattenpåföring värderades under hela insatsen. 

4.8.2 Kristianstadsgatan 

Restvärdesinsats i lägenheter där CAFS skum trängt ner via bjälklaget påbörjas av RVR grupp drygt 
2 timmar efter insatsen påbörjats. Övertäckning, lämpa/flytta och avledning hade kunnat inledas 
tidigare med brandpersonal som fanns för backup och avlösning. 

4.9 Tidig användning av kran 

”Rekvirera tidigt kran och containrar för att kunna lämpa brännbar materiel eller frilägga delar av 
takkonstruktionen. Riskreducerande åtgärder kan även göras genom att ta bort utsmyckningar i 
fasad, frilagda skorstenar eller gavlar”. 
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4.9.1 Smedjegatan 

Kran beställdes till plats i syfte att rensa kvarvarande brännbart, men bristen på kommunikation 
gjorde att inte “rätt” kran kom till plats. Arbetet kunde inte påbörjas och en längre bevakning 
upprättades istället. 

4.9.2 Kristianstadsgatan 

Kran fanns på plats cirka 2,5 timme efter insatsen påbörjats för att frilägga plåttäckningen på ena 
takkupolen och röja konstruktionsdelar. 

4.10 Tidig avstängning av inkommande ledningar för vatten och gas 

”För att undvika onödiga risker och begränsa vattenskador senare i insatsen bör avstängning sättas 
in tidigt”. 

4.10.1 Smedjegatan 

Varken gas eller vatten stängdes av på insats, då varken vatten eller gasledningar var i de 
utrymmen som hanterades. 

4.10.2 Kristianstadsgatan 

Avstängning av gas gjordes inte då risken bedömdes som liten avseende påverkan på brandförlopp 
och problematiken med återställning. Avstängning av vatten gjordes inte men borde ha gjorts i ett 
förebyggande syfte. 

4.11 Vattengivning från höjdenheter 

”Klargör syfte och effekt. Följ upp kontinuerligt för att undvika att onödig vattengivning återupptas”. 

4.11.1 Smedjegatan 

Höjdfordon på Smedjegatan får ospecificerad order om att “hindra brandspridning” vilket leder till 
att mer vatten används än önskvärt. Senare uppmärksammades vattenbegjutningen och 
minskades i omfattning. Inga åtgärder vidtogs utifrån med höjdfordon för att minska eller dämpa 
förloppet innan rökdykarna var insatta, exempelvis med dimspikar, förutom kattvind på 
innergården.  

4.11.2 Kristianstadsgatan 

Vattengivning genomfördes inte däremot skedde spridning av CAFS över takytor utan någon effekt. 
Kunskap om metodik vid användning av CAFS spett och släckeffekt behöver utvecklas. I samband 
med funktionsfel på 1 höjdfordon lämnades aktivt CAFS spett kvar vilket ledde till onödiga 
vattenskador. 
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4.12 Hindra spridning till angränsande byggnader 

”Prioritering av resurser bör i inledningsskedet inte ske på bekostnad av invändig snabb och kraftfull 
insats då brandmurar normalt finns mellan fastigheter” 

4.12.1 Smedjegatan 

Begränsade utvändiga åtgärder diskuterades i uppstarten och en plan för omfall diskuterades men 
verkställdes inte initialt. Senare i insatsen upprättades förberedande begränsningslinjer genom 
dimspik mot grannfastigheter men dessa behövde inte verkställas då branden kunde släckas i 
vindsutrymmena. 

4.12.2 Kristianstadsgatan 

Under den inledande insatsen kraftsamlades resurser på en snabb offensiv insats. Förstärkande 
styrka gavs uppgift efter 30 minuter att kontrollera angränsande byggnaders trapphus och vindar 
vilket därefter gjordes kontinuerligt. 

4.13 Informationsutbyte mellan insatsorganisationens delar 

”Begränsade ledningsmöten och uppföljningar mot bakgrund av att kontroll, kontinuitet och initiativ 
under denna tid kan tappas i sektorerna leder istället ofta till isolerat arbete i sektorer och bristande 
förståelse för beslut, lägesbild och planering”. 

4.13.1 Smedjegatan 

Kontinuerliga ledningsmöten genomfördes där organisationen förbättrades för att ständigt 
korrigera mot händelseutvecklingen. Initialt är sektorerna stora och sektorchefer får ett stort 
sektorsansvar. Efterhand när fler befäl anländer till platsen fördelas uppgifterna och 
ansvarsområdena förtydligas. En gemensam lägesbild skapades via ledningsmöten på 
ledningsplatsen.  

4.13.2 Kristianstadsgatan 

Fysiska möten gjordes med anländande styrkors SL och IC vid framkomst. Gemensamma 
avstämningar mellan IC och sektorchefer gjordes under inledande insats och löpande på 
skadeplatsen. Första ledningsmöte på ledningsplats genomfördes efter ca 60 minuter med 
samtliga befäl. Uppgifter avseende resurshantering och plottning gavs till förstärkande YB. 
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4.14 Utnyttjande av ledningsresurser 

”Ledningsresurser i form av styrkeledare utnyttjas inte optimalt samtidigt som andra delar i 
ledningsorganisationen är hårt belastad”. 
 
”Utvärdera uppstarts- och förstärkningsrutiner för att säkerställa en tydlig rollfördelning och 
rollförväntan och för att undvika att resurser blir oanvända eller används till oklara uppgifter” 

4.14.1 Smedjegatan 

Omfördelning av SL genomfördes löpande för att dela upp sektorer (minska i omfattning) i syfte att 
underlätta hanteringen i varje sektor. Förstärkande styrkor fördelades till aktiva sektorer och dess 
SL gavs uppgift att upprätta nya sektorer. Detta underlättade ledningsarbetet, men förvirrade 
uppstarten för den enskilda insatspersonalen. YB 2 får i uppgift att skapa sig en lägesbild över 
pågående insats för att senare kunna gå in i rollen som skadeplatschef. Denne fastnar dock på 
innegården och stödjer samordningen för de resurser som finns där. Senare i insatsen utnyttjades 
ett flertal olika resurser. Exempelvis används stab Skåne genom det regionala ledningsfordonet för 
analys och omfallshantering. Inre ledning behjälpte med resursuppbyggnad och avlösningar  

4.14.2 Kristianstadsgatan 

Belastningen på ledningsorganisationen upplevs inte varit ansträngd då ansvar fördelats löpande i 
takt med att befäl anlänt till skadeplats.  

Styrkeledare sattes in som sektorchefer för angreppsväg Kristianstadsgatan, angreppsväg S 
Parkgatan samt för utvändig släckinsats med höjdfordon. Därefter sattes SL in som sektorchef för 
kontroll av angränsande byggnader. Styrkeledare från avlösningsstyrka tilldelades uppgiften 
säkerhetsbefäl/resurshantering. YB 2 sattes in som ledningsstöd med uppgift att hantera 
resursuppföljning, dokumentation och kontakt med fastighetsägare, RVR och TIB/Socialjour samt 
lämna information till boende. Ledningsfordon med stab som larmats behövde inte sättas in. 
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5 Slutsatser och åtgärdsförslag 

5.1 Alarmering och resursdimensionering 

Under båda insatserna bedömdes snabbt från RC att resursbehovet är stort då vindsbrand 
konstateras. En kraftfull resurstilldelning genomfördes utifrån lägesbeskrivningar och begäran.  

En skillnad är att i ena fallet har de tre Malmöstationerna med höjdfordon larmats inledningsvis 
vilket inneburit ett stort handlingsutrymme för den offensiva inledande insatsen. Det har även 
snabbt kunnat klarläggas vilka möjligheter till angreppsvägar som har funnits. 

Under den andra insatsen har två Malmöstationer med höjdfordon larmats inledningsvis samt 
station Lödde och därefter kompletteras med ytterligare släck- och höjdenheter. 
Handlingsutrymmet för offensiv insats har därmed inledningsvis varit sämre, på grund av 
begränsat med resurser. 

Externa resurser som kran, VA jour, socialjour mm har initierats först efter begäran från 
insatsledningen. 

Åtgärdsförslag 

 Vid händelser då resursuppbyggnad inledningsvis är kritisk bör alltid närmaste enheter 
larmas. Möjligheter finns till ändrad i prioritering p.g.a. andra händelse alternativt att 
styrkan utgör en taktisk resurs på plats. 

 Öka kunskapen för funktioner i övergripande ledning avseende vilka händelser som är 
tidskritiska samt de resurser som erfordras för att möjliggöra snabba inledande insatser i 
syfte att underlätta proaktivt agerande i hela ledningsorganisationen.  

5.2 Ledning och organisering 

5.2.1 Beslut och taktik 

I båda fallen inleds insats mot konstaterad/förmodad lägenhetsbrand. Snabbt konstateras brand 
på vind och omställning till att hantera detta sker på relativt kort tid. Inriktningen är att genomföra 
en snabb släckinsats från 2 håll om branden under båda insatserna. Utfallet blir något olika 
beroende på byggnadernas utformning. I ena fallet beslutas inledningsvis att CAFS ska användas 
och att samtidig invändig och utvändig insats ska genomföras, samt att branden ska hållas 
ventilationskontrollerad. Höjdfordon har använts i hög utsträckning. I andra fallet har branden 
brunnit igenom delar av taket och invändig insats prioriteras och höjdfordon används inte i lika 
stor utsträckning. 

Håltagning har inte prioriterats i någon av insatserna. 

Utrymningen har genomförts i båda fallen – i ena fallet av polisen med skyddsmask i översta 
våningsplan och i andra fallet både av räddningspersonal och polis på samtliga våningsplan. 
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Hänsyn har tagits till att säkerställa att ingen brand- och rökspridning skett till intilliggande 
fastigheter. Detta har genomförts parallellt eller senare under insatsen utan att fördröjt eller 
påverkat den initiala släckinsatsen. 

Kran beställdes vid båda insatserna för att röja takkonstruktioner, vid ena insatsen beställdes dock 
inte ändamålsenlig typ och arbetet kunde inte påbörjas. 

Planering och resurser för att hantera alternativa utfall har funnits vid båda insatserna och 
resurserna har varit tillräckliga för att uppnå den uthållighet som krävts. 

Åtgärdsförslag 

 En metodbeskrivning för vindsbränder bör upprättas för att underlätta bedömningen i 
olika taktiska alternativ och metoder. Beskrivningen bör även omfatta hanteringen av 
utrymning. 

 Öva metodik och samordningen för arbete på höjd. Se över metodiken i utnyttjandet av 
UAS för arbete på höjd, med fokus på lämpliga angrepp och släckningsarbete. 

5.2.2 Organisering 

Vid båda insatserna har organisering upprättas med sektorer.  

En intressant skillnad är att i ena fallet har en komprimerad organisering valts med relativt få 
sektorer som letts och samordnats av IC som i sin tur avlastats av ledningsstöd med uppgifter som 
lägesuppföljning, resursplanering, dokumentation samt kontakter med boende och 
omvärldskontakter. 

I det andra fallet har en mer hierarkisk organisation valts med fler sektorer samt med en 
skadeplatschef. Styrkeledare har till viss del skilts från sina grupper för att planera för ny 
sektorledning vilket skapat en mindre förvirring. Uppgifter och mandat för skadeplatschef har inte 
helt kunnat klarläggas. 

Styrkeledare på plats har utnyttjats för alternativa åtgärder då de skiljts från egen styrka, 
exempelvis för resurshantering och säkerhetsfunktion. I ena fallet har en styrkeledare fått ansvar 
att hantera samtliga insatser med höjdfordon med stöd av UAS och samordnat sig med 
sektorchefer för invändig insats. 

I båda fallen har stabsorganisationen larmats men bara behövt sättas i vid ena händelsen. 

Belastningen på ledningsorganisationen har initialt vid ena händelsen varit ansträngd pga 
oklarheter i uppstart och byggnadens utformning samt bristfälliga återkopplingar. Efterhand när 
fler resurser anländer och ledningsorganisationen anpassas, har ledningsorganisationens 
kapacitet ökat och det har funnits en förmåga att kunna hantera alternativa utfall. Beslutsvägarna 
och löpande uppföljning med en mer komprimerad organisering har varit kortare/snabbare.  

Åtgärdsförslag 

 Erfarenheter beaktas i samband med pågående anpassning av ledningssystemet till ELS. 

 Anpassa och genomföra befälsövningar för olika specifika sektorsroller; ex. sektor höjd   
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5.2.3 Informationsutbyte 

Uppföljningar och ledningsmöten har genomförts under båda insatserna och förståelse för 
insatsens mål, genomförande och uppföljning verkar ha funnits hos befälen.  

En skillnad finns i genomförandet där det med den komprimerade organiseringen genomförts 
gemensamma avstämningar mellan IC/sektorchefer löpande i skadeområdet för att inte tappa 
tempo och första formella ledningsmötet genomförs efter 60 minuter. I den andra insatsen 
genomförs traditionella ledningsmöten på ledningsplats, det första efter ca 30 minuter. 

Det kan konstateras att under båda insatserna har det för brandpersonalen inte varit fullt klarlagt 
vad den övergripande inriktningen för genomförandet varit, exempelvis att bibehålla branden 
ventilationskontrollerad vilket ökar värmebelastningen vid invändig insats. Det har inte heller 
funnits en fullständig förståelse hos brandpersonalen om den taktik och de metoder som 
beslutats.  

Åtgärdsförslag 

 Erfarenheter beaktas i samband med pågående anpassning av ledningssystemet till ELS. 

 Informationsutbyte och lägesuppföljningar för samtlig personal på plats läggs in som 
moment vid heldagsövningar och momentövningar. 

 Se över tekniska stöd för att underlätta lägesuppföljningar för befälen. 

5.3 Kunskap och förståelse om byggnad, insatsbehov och släckmetoder 

5.3.1 Förståelse om byggnad 

I ena fallet klarläggs snabbt att byggnaden är ett konventionellt stenstadshus med träbjälklag 
sammanbyggt gårdshus och med 2 ursprungliga vindslägenheter. Utvändigt kan konstateras att 
inga tillbyggda vindslägenheter finns och det förutsätts en konventionell sammanhängande vind 
med träinredning. Flera av trapphusen är genomgående mot gården. Senare under insatsen ges 
information från bostadsrättsföreningens representanter om konstruktionen och ritningar skaffas 
fram. 

I det andra fallet är vindarnas och takens konstruktion, brandcellsindelning och användning inte 
lika uppenbar, dock klarläggs snabbt att byggnaderna har betongstomme och vindsbjälklag i 
betong. Ritningar över byggnaderna anskaffas.  

Åtgärdsförslag 

 Kunskapen och förståelsen för brand i olika byggnadskonstruktioner kan ökas genom en 
kompletterande metodbeskrivning, övningar och insatsgenomgång med fokus på 
konstruktionsförståelse i allmänt samt för specifika byggnader.  

 Rutiner etableras för att snabbt få tillgång till plan- och konstruktionsritningar från 
stadsbyggnadskontor. 
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5.3.2 Kunskap om släckmetoder, effekt och samtidigt utnyttjande 

Båda insatserna har föranlett invändig insats där inriktningen var att använda CAFS, dock blev det 
enbart vatten i ena fallet. Båda de invändiga insatserna har genomförts effektivt med minimal 
vattenpåföring.  

Inledningsvis har inriktningarna varit att hantera lägenhetsbrand. Slangutläggning har gjorts med 
grovslang och smalslang. Vattenförsörjning har i enstaka fall skett både till rökdykning och till 
höjdfordon från samma pump.   

Då både CAFS och vatten använts för invändig insats har utläggning av CAFS ledning tagit relativt 
lång tid. Koordineringen mellan effektuppföljning och skumgivning invändigt/utvändigt har haft 
vissa brister.  

Incitamentet att både kunna arbeta invändigt och utvändigt är bra om resurser finns. Det finns ett 
utvecklingsbehov av metodik för hur CAFS spett/dimspik används på tak, antal personer i korgen, 
användning av plattform mm. 

Åtgärdsförslag 

 Granska intern standardrutin för uppstart brand samt anpassa rutinen för CAFS.  

 Granska konceptet arbete på höjd för att underlätta arbetet metodiskt. Konceptet bör även 
systematiskt övas under fler tillfällen. För att underlätta uppföljningen och förenkla 
metodiken för personal som arbetar på höjden bör även fler värmekameror införskaffas till 
dess personal. 

 Repetera konceptet effektiv insats för att skapa förståelse för vikten av snabb påverkan på 
brandförloppet och att skapa bättre förutsättningar för invändig insats. 

5.4 Restvärde och uppföljning 

Restvärdesinsats genomfördes under båda insatserna av RVR personal. RVR kunde dock i ha 
påbörjas tidigare i den byggnaden med träbjälklag. Exempelvis kunde övertäckning och skydd av 
inventarier påbörjats av räddningspersonal tidigare, innan RVR personal anlände. 

Boende i drabbade fastigheter som helt och delvist utrymts omhändertogs och informerades på 
ett ändamålsenligt sätt under båda insatserna. Socialjour, stödgrupp Malmö Stad, RVR ledare och 
polis engagerades i detta arbete. 
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5.5 Framgångsfaktorer 

5.5.1 Sammanfattningsvis bedöms framgångsfaktorerna varit:  

 Tidigt värderat taktiska val: Släcka eller begränsa branden beroende på brandens 
utbredning vid framkomst. 

 Kontinuerlig värdering av mängden påfört släckmedel i syfte att inte generera 
vattenskador längre ner i byggnaden. 

 Snabb offensiv insats. 

 Angripa branden invändigt från minst 2 håll och om möjligt även dämpa förloppet utifrån.  

 Bedömningen från RdL/Rd och SL att man kan genomföra invändiga insatser.  

 Metodvalet att behålla omslutningen på ett brandutsatt utrymme intakt. Ingen håltagning 
så länge brand och brandgaser kan påverkas invändigt och utvändigt. 

 Ledningsorganisationen anpassas efter behovet och skapar bättre förutsättningar att leda 
genom delegation. 


