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Sammanfattning 
Under räddningsinsatsen inträffade flera avvikelser. Bland annat exponerades en 

rökdykarledare för brandrök och en fönsterruta krossades med risk för personskador. 

Konsekvenserna av branden blev inte större på grund av avvikelserna men personalen 

upplevde missnöje över sin insats. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän rekommenderas bland 

annat att samtliga räddningsenheter ska förses med effektivare inbrytningsverktyg.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Klockan 12:06 den 16 januari 2022 larmades räddningstjänsten till en lägenhetsbrand på 

 i Munkedals kommun. Under insatsens genomförande upplevde personal och 

ledning brister/svårigheter i rutiner och utförande. Under och efter räddningsinsatsen 

upplevde personal oklarheter i utförandet vilket genererar i beslut om analys av insatsens 

genomförande. 

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att uppfylla kravet i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

3 kapitlet 10 §: 

”När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig 

omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har 

genomförts.” 

Utifrån ett lärande perspektiv syftar inhämtade erfarenheter och rekommendationer från 

händelsen till vidareutveckling av den operativa verksamheten inom RMB.  

1.3 Avgränsningar 

Utredningen avgränsas till att analysera insatsens genomförande i tid från inkommet larm tills 

avlastande samtal med egen personal var genomförd. 

Brandorsak till olyckan behandlas endast översiktligt. 

Brandförlopp under olyckan behandlas endast översiktligt. 

1.4 Frågeställningar 

• Vilka avvikelser utifrån rutiner och operativa räddningstjänstuppdrag fanns under 

insatsen? 

• Vilka räddningsproblem uppkom och försvårade insatsen? 

• Belys framgångsfaktorer under insatsen. 

• Analysera teknik och metod under insatsens genomförande, vilket kan generera i 

förbättringar.  

1.5 Redovisningsplan 

Utredningen kommuniceras internt till Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB) med start 

muntligen till räddningschef och operativ chef, därefter muntligen till inblandade parter för att 

slutligen redovisas till hela förbundet Mitt Bohuslän via lämpliga informationskanaler.   
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2 Metod 

2.1 Datainsamlingen 

Intervjuer med insatsledare (IL), styrkeledare (SL) och brandmän (Bm) som deltog i insatsen, 

platsbesök, bilder från brandplatsen samt uppgifter från händelserapporten har legat till grund 

för utredningen. RMB:s operativa instruktioner och övningsprogram har använts som 

referensmaterial. Personal i ledningscentralen (LC54) intervjuades rörande frågan om 

ärendeutskick till räddningsfordon. 

2.2 Undersökningsmetod 

I utredningen har metoden avvikelseanalys används. Metoden har ett MTO-perspektiv vilket 

innebär att samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation beaktas.  
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3 Resultat av undersökningen 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Branden inträffade i ett flerbostadshus som byggdes 1978. Byggnaden är uppförd i tre 

våningsplan ovan mark samt suterrängplan och en krypvind som sträcker sig över hela 

huskroppen utan brandteknisk avskiljning. I aktuell trappuppgång finns nio lägenheter, tre på 

varje våningsplan. Branden startade i en lägenhet på tredje våningsplanet. Bjälklag och 

trapphusets ytskikt utgörs av betong. Varje lägenhet är en egen brandcell och förväntas 

förhindra brandspridning i 60 minuter mellan lägenheterna. Dörren till den branddrabbade 

lägenheten var en säkerhetsdörr med brandklass EI30. Primär utrymningsväg för de boende är 

via trapphuset och alternativ utrymningsväg utgörs av räddningstjänstens stegutrustning. 

3.2 Olycksförloppet 

Skadorna i lägenheten tyder på brand i framför allt sovrum och vardagsrum. Ett troligt 

brandförlopp är att branden efter att initialt växt sig större och större därefter minskat i 

intensitet på grund av att de tilluftsöppningar som fanns inte kunde leverera tillräckligt med 

syre för ett fortsatt accelererande brandförlopp. På grund av den otillräckliga syretillförseln 

övergick den lågande branden till glödbränder i inventarier som släcktes av rökdykarna.       

3.2.1 Olycksorsak 

Brandorsaken är inte säkerställd men händelsen förmodas vara avsiktlig.  

3.3 Räddningsinsatsen 

3.3.1 Utlarmning och framkörning 

Klockan 12:07 larmades släckenhet 8210 och tankenhet 8240 från Munkedals RiB-station1 

och klockan 12:10 larmades förstärkande resurser från Uddevalla med släckenhet 1010 och 

höjdenhet 1130. IL 1080 larmades klockan 12:08. 

Till följd av byten i Munkedals beredskapsstyrka fanns inte rätt kompetens på rätt plats när 

personal kom till brandstationen vilket innebar dels att ordinarie chaufför på 8210 blev 

chaufför på 8240 dels att rökdykarledaren (Rdl) inte hade rätt formell kompetens för sin 

uppgift.  

Vid ankomst till brandstationen saknade SL i Munkedal sin larmtelefon. Enligt 

överenskommelse använder en brandman telefonen för att dokumentera fordonskontroller i en 

app kopplat till organisationens verksamhetsprogram. Telefonen låg kvar i brandmannens 

arbetskläder och hämtades av SL.   

 
1 Brandstation för räddningstjänstpersonal i beredskap 
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Vid utlarmningen kom inte ärendet till släckenhet 8210:s kommunikationsutrustning som 

larm vanligtvis gör. För att få mer information ringde styrkeledaren RMB:s ledningscentral 

LC54 där det bland annat framkom att lägenhetsdörren var en säkerhetsdörr.   

Under framkörning upptäcktes att en av rökdykarna inte fick med sig sin rökdykaradio från 

brandstationen.  

3.3.2 Framkomst och etablering 

Fordonsplacering blev utanför entrén till trapphuset. Se bild 1. För rökdykarinsatsen användes 

centrumslang med förhöjt lågtryck till rökdykarna och traditionell smalslang till Rdl. 

Rökdykaren vars rökdykarradio blev kvar på brandstationen övertog Rdl:s rökdykarradio. 

Baspunkt för rökdykarinsatsen blev utanför dörren till brandlägenheten. Verktyg för att bryta 

den låsta lägenhetsdörren togs med från 8210. 

3.3.3 Insatsen i lägenheten 

Arbetet med att bryta upp säkerhetsdörren tog cirka 15-20 minuter. Två kofötter av standard 

modell användes. Se bild 2.  

Innan inträngning i lägenheten användes en pulversläckare. En del av pulvret hamnade i 

trapphuset. 

Lägenheten var rökfylld och sikten begränsad. Värmen var inte påtaglig. Vatten sprutades mot 

taket i syfte att minska antändningsbenägenheten hos brandgaserna. Lägenheten söktes 

igenom och i köket fick en av rökdykarna en elektrisk stöt från en bordslampa.  

Frånluft för ventilation av brandgaser skapades genom att fönsterrutan i köket krossades med 

hjälp av en köksstol. 

Rdl som saknade rökdykarradio fick en radio från SL som i sin tur fick en radio från 

chauffören på 8240. SL-radion var utrustad med handmikrofon och därmed inte klar att 

ansluta till talgarnityret i Rdl:s mask vilket innebar att kommunikationen med rökdykarna 

blev bristfällig. För att kommunicera med rökdykarna tog Rdl av sig andningsmasken för att 

använda radion utan att den var ansluten till talgarnityret. Några andetag i den rökfyllda 

miljön medförde andningssvårigheter och Rdl begav sig ut från byggnaden och fick 

kontrolleras av ambulanspersonal. Uppgiften som Rdl övertogs av Rdl från 1010. En av 

rökdykarna hade 100 bars lufttryck kvar i luftpaketet och rökdykarparet byttes ut mot 

brandmän från 1010 som avslutade rökdykarinsatsen.   

3.4 Konsekvenser av olyckan 

Ingen person blev skadad vid händelsen förutom Rdl som kontrollerades av sjukvårdspersonal 

efter att inandats brandrök.  

Hela lägenheten blev rökskadad och delar av väggar, golv och inventarier blev brandskadade. 

Ytterdörren fick skador på grund av dörrbrytningen.   
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4 Analys 

4.1 Diskussion och svar på frågeställningar 

Framgångsfaktorer 

Bostadsbolaget har de senaste åren genomfört ett arbete med att byta ut gamla lägenhetsdörrar 

mot nya med bättre avskiljande förmåga. En dörr till trapphus utgör en viktig del av en 

lägenhets brandskydd vilket kan göra stor skillnad när det gäller spridning av rök till 

trapphuset. Även om dörren var svårforcerad, vilket gjorde att tiden för att få vatten på 

branden blev längre än om dörren hade varit olåst alternativt lätt att bryta upp, så bidrog den 

till att branden blev ventilationskontrollerad och därmed mindre omfattande. 

 

Vid branden larmades som förstärkning en släckenhet och en höjdenhet från Uddevalla. 

Snabb resursförstärkning vid inträffade händelser är en av styrkorna med 

räddningstjänstförbund och bidrar till uthållighet i insatser. Höjdenheten användes även som 

reträttväg vid rökdykarinsatsen. 

 

Efter branden kände personalen som var först på plats sig missnöjda över sin insats i 

räddningsarbetet. Med anledning av detta genomfördes drygt en vecka efter branden ett 

avlastande samtal tillsammans med insatsledaren som varit på plats. Åtgärden uppfattades 

som värdefull av de inblandade.  

Avlastande samtal genomförs oftast inom RMB efter räddningsinsatser där personer 

omkommit eller skadats svårt. Utredarnas bedömning är att åtgärden även bör användas i 

större utsträckning i situationer där räddningsinsatsens genomförande påverkat personalen på 

ett negativt sätt.   

 

Avvikelser 

Räddningsinsatsen kantades av ett flertal avvikelser och brister som om de var för sig inträffat 

under samma räddningsinsats hade varit hanterbara. Liknande brister har troligen inträffat och 

kommer troligen att inträffa vid andra händelser. Det är viktigt för lärandet från 

räddningsinsatser att avvikelser identifieras och kommuniceras inom RMB. 

 

Utredarna har identifierat några viktiga avvikelser och analyserat eventuella bakomliggande 

orsaker till att de inträffade. Avvikelserna redovisas även i separat bilaga. 

För att kunna följa förloppet redovisas avvikelserna i kronologisk ordning. 

1. Tjänstgöringsbyten gjordes mellan personer utan motsvarande kompetens, vid detta 

tillfälle rökdykarledare och chaufför. Ett kortare byte på några timmar inom RMB görs 

oftast genom att en brandman ringer en annan brandman och bytet genomförs. Om 

inte kompetensen motsvarar varandras kan det uppstå problem att genomföra 

räddningsinsatser på ett arbetsmiljösäkert sätt. Det är även viktigt för arbetsgivaren att 

veta vilka personer som är aktiverade i en räddningsinsats om exempelvis 
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brandpersonal skulle skadas i samband med insatsen. Grunden för att byten sker 

mellan rätt kompetenser är att samtliga brandmän vet vilka krav som gäller för varje 

position i utryckningsstyrkan. Stort ansvar vilar på individer men även på 

organisatorisk nivå för att informera och förtydliga hur byten får göras och vilken 

kompetensnivå som krävs för de olika positionerna i varje utryckningsstyrka.  

2. En rökdykarradio glömdes på brandstationen vilket vid rökdykarinsatsen innebar 

problem för Rdl att hantera sin uppgift enligt gällande instruktioner. Radioapparaterna 

är placerade i laddstationer på brandstationen och det är den enskildes ansvar att ta 

med sin radio vid larm. Som påminnelse kan en skylt på lämpligt ställe med texten 

GLÖM INTE RADION! vara en enkel åtgärd.  

3. Ärendeutskicket från SOS gällande branden kom inte till 8210 förrän släckenheten var 

framme på plats. De två vanligaste orsakerna till brister i ärendeutskicket är antingen 

driftstörningar på SOS eller att fordonsdatorn inte regelbundet startas om. 

Instruktioner för omstart finns framtaget i RMB:s Daedalos-Mobil utbildning. 

Möjligheten finns även alltid att under framkörning kontakta LC54 för information om 

den aktuella händelsen. 

4. Fordonsplaceringen blev för nära entrén till aktuellt trapphus vilket gjorde det trångt 

på platsen. Se bild 1. Fordonsplacering bestäms av styrkeledare men i RMB:s 

chaufförsutbildningar poängteras vikten av att fordon inte placeras för nära 

angreppsvägar. 

 
                Bild 1. Fordonsplacering. 

5. Baspunkten, det vill säga den position där en rökdykarinsats påbörjas och avslutas och 

där Rdl ska befinna sig, blev direkt utanför dörren till den branddrabbade lägenheten. 

Ur ett generellt perspektiv där Rdl snabbt ska undsätta rökdykare skulle en sådan 

position kunna vara motiverad. Samtidigt innebär det att Rdl riskerar att vistas i en 

farlig miljö och därigenom behöver använda luft från sitt luftpaket. En position längre 

ner i trapphuset alternativt på utsidan byggnaden gör det möjligt att ha luckan till 

andningsmasken öppen och därigenom ha ett fullt luftpaket i händelse att rökdykarna 

hamnar i en nödsituation. Vid RMB:s Rdl-utbildning poängteras en position i rökfri 

miljö. 
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6. Vid insatsen användes de verktyg för inbrytning som finns på varje släckenhet inom 

RMB. Trots att de brandmän som hanterade inbrytningen var vana att hantera 

handverktyg så var säkerhetsdörren svårforcerad. Det finns verktyg som är bättre 

lämpade för uppgiften. Ett sådant set finns placerat på släckenhet 1010 i Uddevalla. 

Med tanke på att antalet säkerhetsdörrar sannolikt kommer att öka inom RMB:s 

geografiska område så är utredarnas bedömning att samtliga släckenheter inom RMB 

bör ha tillgång till de bättre verktygen.  

 

 
                Bild 2. Mest lämpade inbrytningsverktygen ses till vänster i bilden. 

                                                                                                              

7. Vid den första rökdykarinsatsen användes inte värmekamera. Enligt Säkerhet och 

arbetsinstruktion för rökdykning daterad 2019-10-09 ska rökdykare1 ansvara för 

hanteringen av värmekameran. 

8. På grund av att Rdl inte kunde kommunicera med rökdykarna genom talgarnityret i 

andningsmasken så lyfte Rdl på andningsmasken för att kunna använda 

rökdykarradion som en handburen enhet. Rdl andades då in rök i sådan omfattning att 

Rdl blev tvungen att avbryta sin arbetsuppgift och bege sig ut ur byggnaden. 

9. I samband med att frånluft från lägenheten skulle skapas så krossades en fönsterruta 

med hjälp av en köksstol. Åtgärden genomfördes utan att personer på marken nedanför 

varnades. Utredarnas bedömning är att en fönsterruta endast får krossas i absoluta 

nödfall om det inte föreligger risk att människor, såväl räddningspersonal som 

civilpersoner kan komma till skada av nedfallande glasskärvor. För övrigt gäller detta 

även andra situationer där material lämpas ut från byggnader. En liknande händelse 

inträffade vid en lägenhetsbrand i Göteborg 2016-06-09 där en brandman skadades 

allvarligt efter att fönsterrutor krossats för att få bättre sikt i den branddrabbade 

lägenheten. Åtgärden genomfördes utan att meddela via rökdykarradion. Glaset från 

fönsterrutorna föll från våning sex och träffade brandmannen i nacken och ena handen.   
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Om det, av olika anledningar, under en räddningsinsats sker flera avvikelser från rutiner och 

instruktioner, är det utredarnas bedömning att marginalen för nästa avvikelse minskar på 

grund av ökat stresspåslag hos inblandad personal. Även om avvikelserna vid insatsen inte 

inträffade som en direkt följd av varandra så blir det många störande moment framför allt för 

ansvariga befäl vilket gör att möjligheten att leda insatsen utifrån ett övergripande perspektiv 

minskar. Vid den här händelsen var körvägen kort och på grund av de avvikelser som 

inträffade redan innan framkomst så blev räddningsproblemen stora initialt vilka fortsatte 

genom insatsen.  

 

Enligt utredarnas bedömning kan en bidragande orsak till en del av avvikelserna vara att 

utryckningsstyrkan inte tillhörde samma grupp och inte var samövade vilket även framkom i 

intervjuerna. 

 

Reflektioner ur ett LSO-perspektiv       

Ett resonemang kan föras kring lagstiftningens krav på insatsen. 

1 kapitlet 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ”Räddningstjänsten skall planeras 

och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras 

på ett effektivt sätt”. 

Vad menas då med ”godtagbar tid” och ”effektivt sätt”? 

I förarbetena till LSO och tidigare Räddningstjänstlagen, men även i Brandstadgan från 1962 

finns skrivningar om godtagbar tid vilket tyder på att lagstiftaren historiskt bedömt tiden som 

en viktig parameter för att begränsa skador till följd av brand. 

Att genomföra räddningsinsatser på ett effektivt sätt kanske är svårare att definiera och det 

blir inte lättare med skrivningen från Brandlagen från 1974, där det står att varje kommun ska 

hålla ett brandförsvar som tillfredsställer skäliga anspråk på effektivitet.  

Viss vägledning finns i Regeringens proposition till LSO från 2002 där det enligt regeringens 

uppfattning finns flera faktorer som är viktiga för en effektiv räddningstjänst. ”Förutom 

snabbhet kan till exempel nämnas utbildning, övning, ledning och samverkan”. 

 

När det gäller godtagbar tid för aktuell räddningsinsats så är första räddningsenhet framme nio 

minuter efter larm från SOS. Anspänningstiden för RiB i Munkedal är fem minuter och 

körsträckan är drygt två kilometer. Utredarnas bedömning är att tiden från att 

räddningstjänsten larmades tills första räddningsenhet är framme uppfyller kravet i 

lagstiftningen.  

 

Utredarnas bedömning utifrån de faktiska konsekvenserna av händelsen, att ingen person 

skadades allvarligt i branden och att skadorna av branden inte förvärrades på grund av 

insatsens genomförande, är att lagstiftningens krav på effektivitet uppfylldes.       
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Vid denna händelse inträffade under räddningsinsatsen flera oönskade situationer som under 

andra omständigheter kunnat få allvarliga konsekvenser och från ett effektivitetsperspektiv då 

kunnat ifrågasättas. 
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5 Rekommendationer 
Räddningstjänsten Mitt Bohusläns operativa avdelning rekommenderas att: 

• Budgetera för inköp av nya och effektivare inbrytningsverktyg till samtliga 

släckenheter i RMB. 

• Planera för att samtliga brandmän övas med de nya och effektivare 

inbrytningsverktygen. 

• Informera samtlig brandpersonal om gällande bytesregler så att tillräcklig kompetens 

alltid finns vid varje enskilt tillfälle. 

• Undersök möjligheten att via teknisk lösning säkerställa vilka brandmän som vid varje 

enskilt tillfälle ingår i RMB:s utryckningsstyrkor. 

• Uppdatera samtliga brandmäns kompetenser i verksamhetssystemet Daedalos 

• Informera via stationsansvariga om vikten av att starta om fordonsdatorn åtminstone 

en gång per vecka. 

• Vid rökdykarövningar poängtera placering av baspunkt i rökfri miljö. 

• Via interna informationskanaler informera om risken med nedfallande föremål i 

samband med räddningsinsats. 
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Bilagor 
 

 

 

A VVIKELSEANAL YS 

Organisation Händelse Gjord av Datwn 

Räddningstjänsten Mitt Lägenhetsbrand Munkedal 2022-01-16 Anders Oskarsson och 2022-04-08 
Bohuslän Mathias Björck 

Aktivitet Av, ,ikelse Risk / Kommentar lkd.ii.um Åtgärdsförslag 

Jourbyten Formell kompete.ns saknades Chaufförer fick byta fordon och krav i 2OM Uppdatera akruella 
för chaufför och An 2007:7 uppfylldes inte kompetenser i personalregister. 
rökdykarledarkompete.ns 

Information avseende byten. 

Räkdykning Glömd rökdykarradio Kommunikationssvårigheter 2 OM Påminnelselapp på 
brandstationen. 

Ärendeutskick från SOS Ärendeutskicket kom sent till Begränsningar i operativa 2T Starta om fordo.nsdator 
fordo.nsdatom förberedelser inför framkomst till regelbundet. 

brandplats 

Fordonsplacering Släckenhet placerades för nära Trångt, hög ljudnivå IM Utbildning och övning. 
angreppsväg 

Placering aY baspunkt för Positionen blev i rökfylld Osäker arbetsmiljö 3OM Utbildning och övning. 
rökdykarledaren miljö 

Dörrbtytning Verktyg var inte optimala för Tog längre tid att forcera dörren 2T Inköp av effektivare 
uppgiften inbrytningsverktyg. 

Räkdykning Värmekamera användes inte Förmåga att orientera sig i lägenheten 20 Öming 
minskar 

Räkdykning Rökdykarledare lyfte på Risk för inandning av giftig brandrök 3M Utbildning och övning. 
masken för att använda 
handradio. Se även avvikelse 
gällande glömd rökdykarradio. 

Ventilering En ruta krossades Risk för allvarlig personskada på 3MO Utbildning och övning. 
grund av nerfallande glas. 

Bedömningllk.ala: 0 - ~ - Acceptabel 2 = Bör åtgärdas 3 = Alkarhg mk, må31e åtgärdas Typ u- awikelse: T - Teknisk, M - Mänsklig O - Orgarusatonsk 
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