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Sammanfattning 

I mars 2012 startade en brand i en industrifastighet i Kiruna. Branden var vid räddningstjänstens 

framkomst relativt begränsad. Efter misslyckade försök att återfinna och dra ut gasflaskor, 

spärrades ett område av på grund av explosionsrisken. Resultatet blev att branden inte kunde 

begränsas eller bekämpas, trots att styrkan försökte kyla branden i skydd av närliggande objekt. 

Räddningsinsatsen avslutades nästan 39 timmar efter ankomst. Fastigheten och samtliga maskiner 

som befunnit sig inne i fastigheten totalförstördes.  

Syftet med rapporten är att undersöka om denna typ av händelse är ett problem i ett nationellt 

perspektiv. Frågan är om liknande situationer inträffar relativt ofta och om det i dessa situationer 

hade gått att rädda något om det inte funnits några gasflaskor att beakta. Eftersom adekvat 

placering av flaskor är essentiell för att möjliggöra avlägsnande av dessa i händelse av brand, 

undersöks vilka krav räddningstjänsten kan ställa på hanteringen av gasflaskor, och i så fall i 

vilken omfattning. Vidare undersöks även huruvida den enskilde kan uppleva svårigheter att inse 

skyldigheter i samband med hantering av gasflaskor.  

Lagar, förordningar och föreskrifter samt allmänna råd, kommentarer, handböcker och riktlinjer 

från myndigheter och gasleverantörer ger en splittrad bild. Räddningstjänsten kan genom 

tillståndshanteringen av brandfarliga och explosiva varor (och tillsynsverksamheten enligt LBE), 

ställa krav på hanteringen av gasflaskor innehållande dessa varor, men krav på hanteringen av 

andra typer av gasflaskor visar sig vara en svårare uppgift. För hantering av gasflaskor med 

annan gas gäller i princip bara Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

Vid brand i industri-, reparation-, tillverknings- och serviceverksamhet är sannolikheten stor för 

att gasflaskor påträffas. Räddningsledaren måste därför i sin första bedömning av insatsen räkna 

med att där kan finnas gasflaskor. Då värmepåverkade gasflaskor kan orsaka gasmolnsexplosion 

och flasksprängning, kan uppgiften att skydda och varna människor som befinner sig hotande 

nära skadeplatsen, därför betyda en utrymning och avspärrning av ett riskområde.  

Statistik, från 2005 till 2011, inhämtas från MSBs databas. Den beskriver 34 bränder där 

närvaron av gasflaskor medförde tidsfördröjning i samband med insats och hade stor betydelse 

för resultatet. Att problematiken finns i hela Sverige är ett faktum, och små kommuner drabbas 

lika ofta som stora. 

Slutsatsen är att behov av tydligt utformade och publicerade regler, verkar föreligga. Att uppfylla 

gällande lagstiftning måste också bli en självklarhet. Innehavarna av gasflaskor måste förstå att 

konsekvenserna annars kan bli kostsamma, eftersom räddningstjänsten kan besluta att avspärra 

området istället för att kunna rädda delar av en anläggning. Likaså kan försäkringsbolagen 

begränsa sitt ekonomiska ansvar vid utbetalning av ersättning.  
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Abstract 

In March 2012, a fire began in an industrial property in Kiruna. At the arrival of the fire brigade, 

the fire was relatively confined. Unsuccessful attempts to find and retrieve all compressed gas 

cylinders, called for an establishment of an initial cordon (exclusion zone) and evacuation zone, 

due to risk of explosion. The fire could not be confined within the initial enclosure or fought 

down, despite the brigades attempts to cool the fire. The rescue operation ended nearly 39 hours 

after the fire departments arrival. The property and all the vehicles inside, were perished in the 

fire. 

The purpose of this report is to investigate if these course of event is an issue in a national 

perspective. The question is if similar situations are occurring frequently and if it had been 

possible to salvage anything in those fires, if there had not been any gas cylinders to consider. 

Since adequate location of the cylinders is essential to enable a removal in case of fire, a review if 

it is possibility for the Swedish fire departments to state requirements of the handling and 

arrangement of gas cylinders, and if so, to what extent. Whether there may be any difficulties for 

the persons in question to understand their obligations and responsibility in relation to handling 

of gas cylinders, is also reviewed.  

Laws, frameworks and enactments along with guidelines and manuals from authorities and gas 

suppliers do not present an overly straight forward result. The fire department can stipulate 

handling of gas cylinders, containing flammable gases, by the delegation by the law concerning 

flammable substances and explosives, but if the gas cylinder is not containing a flammable gas, 

the task to ensure safety is not very easy. The law for ensuring the work environment, 

Arbetsmiljölagen, and the corresponding enactments, include enactments regarding all gas 

cylinders (even those not containing flammables gases), however that is not within the fire 

departments area of justice.     

It is very likely to find gas cylinders in fires involving industries and repair shops. It is thus 

essential that operational staff called to deal with fires in these kind of buildings, are aware of, 

that the incident may involve gas cylinders exposed to heat or fire. A cylinder that have been 

exposed to heat, even briefly, is a potential hazard because of the risk of expanding vapour 

explosion or catastrophic container failure. The initial risk assessed exclusion zone must therefore 

be set-up and everyone, including the fire department staff must withdraw from it.  

From the Swedish Civil Contingencies Agency, MSB, statistics from 2005 to 2011 were 

gathered. The statistics indicates 34 fires, where the presence of gas cylinders caused a delay in 

the fire departments effort to control the fire. In many cases, this meant that the buildings 

perished in the fire. In addition, the problem seems to be nationwide, where small municipalities 

are effected with similar frequency as larger once. 

The conclusion is that there seems to be a need for well drafted and explicit guidelines. It has to 

be a fundamental doing to carry out current legislation. People dealing with gas cylinders must 

understand that malpractice could be costly, and become an expansive lesson, if the fire brigade 

decides to establish an exclusion zone, whereas they otherwise could have saved at least parts of 

the building or property. Also, the insurance companies will narrow their economical liability to 

replace what is lost, if the insurance holder is found guilty of negligence or malpractice.  
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Begrepp och förkortningar 

Allmänna råd och kommentarer 

Allmänna råd och kommentarer är förtydligande av innebörden i föreskrifterna (t.ex. upplysa om 

lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt). De är 

inte tvingande, utan ska ge bakgrundsinformation och hänvisningar för en ökad förståelse av 

föreskrifterna. 

Arbetstryck   

Det utvecklade trycket av en komprimerad gas i ett fyllt tryckkärl vid en referenstemperatur på 

15°C.1 

Brandfarlig gas  

Sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa kan bilda en 

antändbar gasblandning med luft, brännbar med inblandning av syre2. Även gaser i vätskefas, 

som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser. 

Brännbarhetsområde 

Brännbarhetsområde eller explosionsområde är det område angivet i volymprocent inom vilket en 

blandning av brännbar gas och luft kan antändas.3 

EIGA  

European Industrial Gases Association AISBL. De europeiska medlemsländerna i denna 

organisation samarbetar inom området produktion, transport och lagring vad gäller 

säkerhetsfrågor och teknikfrågor i hanteringen av gaser. EIGA initierar också framtagandet av 

standarder och riktlinjer samt erbjuder teknisk support och expertis.  

Exotermiskt 

Avgivande av värme under kemisk process. 

Flash fire 

Förbränning av en brännbar blandning av ångor och luft där flamman sprider sig genom 

gasmolnet i en sådan hastighet att övertrycket inte bör orsaka skador4.   

                                                 

 

1 MSBFS 2009:2 
2 2 kap. MSBFS 2010:4 
3 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
4 CPR 18E. 1999 
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FSO 

Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor. 

Gas  

Ämne i gasformigt tillstånd, ämne i flytande tillstånd (kondenserad gas) vars ångtryck är högre än 

3 bar (0,3MPa) (absoluttryck) vid +50E C samt koldioxid i fast tillstånd.5 Gaser har en kokpunkt 

som ligger under normal temperatur, dvs. de är i gasform vid normalt tryck och temperatur. 

Gasflaska  

Återfyllningsbar behållare för gas, eller för sådan gas löst i vätska vars ångtryck är högre än 3 bar 

(0,3MPa) (absoluttryck) vid +50E C. Behållaren har en volym över 0,22 liter men högst 150 liter. 

Den är inte stationär och inte heller permanent fäst på särskilt transportunderrede.6  

Gasmolnsexplosion  

Explosionsartat förlopp i vilket ett gasmoln brinner med mycket hastig förbränning och kraftig 

tryckökning7. 

Hantering  

Förvaring, användning och underhåll.  

Laminär strömning 

En rörelse som är välordnad, där all rörelse sker i strömningsriktningen8. 

LBE 

Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

LSO 

Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. 

MSB 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

RIB  

Resurs- och integrerat beslutsstöd är ett programpaket för alla som arbetar inom området 

samhällsskydd och beredskap. Sökfunktionen kopplar ihop databaser som tillsammans ger 

omfattande information om hur en olycka kan hanteras, om hur det förebyggande arbetet kan 

planeras, om vilka riskerna är när olyckan inträffat och var resurserna finns.  

                                                 

 

5 AFS 1997:7 
6 AFS 1997:7 
7 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
8 Nationalencyklopedin. Laminär strömning. 2013 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2003789-om-skydd_sfs-2003-789/?bet=2003:789
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778
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1. Introduktion  

1.1. Typhändelse  

En fredag i mars 2012 startade en brand i en industrifastighet i Kiruna. Larmet till 

räddningstjänsten var ”brand i byggnad”. Utifrån larmadressen kunde styrkan konstatera att det 

rörde sig om en industrilokal. 

Då räddningstjänsten anlände till platsen kl. 18.25 mötte en person från företaget upp och visade 

att det brann inne i ett garage. I och utanför garaget fanns ett antal fordon. Personen kunde även 

berätta att en stor mängd brandfarlig gas och vätska fanns inne i byggnaden. Branden var relativt 

begränsad till en liten del av bygganden, men då räddningsstyrkan tidigt kunde konstatera att 

taket höll på att ge vika, kunde ingen rökdykarinsats påbörjas invändigt. En utvändig släckning 

påbörjades för att begränsa branden.  

Ett försök att återfinna och dra ut gasflaskor gjordes, men då det inte kunde säkerställas att alla 

flaskor återfunnits avbröts den pågående insatsen kl. 21.23 och området spärrades av med en 300 

meters radie på grund av explosionsrisken. Beslutet blev att avspärrning skulle gälla 24 timmar 

från den tidpunkt då branden i byggnaden släckts. 

Branden kunde inte begränsas eller bekämpas, trots att insatsstyrkan försökte kyla branden i 

skydd av närliggande objekt. Räddningsinsatsen avslutades på söndagen kl. 08.58, nästan 39 

timmar efter ankomst. Fastigheten och samtliga maskiner som befunnit sig inne i fastigheteten 

totalförstördes.  

1.2. Frågeställning 

I efterarbetet dök frågor upp gällande vad som hade kunnat räddas om man inte hade fått problem 

med att lokalisera och oskadliggöra behållare med brandfarlig vätska och gas. Kiruna 

Räddningstjänst och Trygg Hansa, är därför intresserade av att undersöka om denna typ av 

händelse är ett problem i ett nationellt perspektiv.  

De initiala frågeställningarna blev därför hur ofta bränder av detta slag inträffar, där 

räddningstjänsten blir tvungen att spärra av, alternativt vidta en defensiv insats tills beskjutning 

av gasflaskor har ägt rum, på grund av explosionsrisken? I vilken omfattning orsakar 

avspärrningar materiella skador? Hade det i dessa situationer gått att rädda något om det inte 

funnits några gasflaskor att beakta?  

Adekvat placering av flaskor är essentiell för att möjliggöra avlägsnande av dessa i händelse av 

brand. Frågan om vilka krav räddningstjänsten kan ställa på hanteringen av gasflaskor, och i så 

fall i vilken omfattning, uppkommer därför som en följdfråga. För att undersöka frågan i ett 
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bredare perspektiv, undersökt även huruvida den enskilde kan uppleva svårigheter att inse 

skyldigheter i samband med hantering av gasflaskor.  

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa de problem som uppstår vid en brand där gasflaskor är 

inblandade. Uppsatsen syftar också till att undersöka räddningstjänstens förutsättningar, som 

finns i nuvarande lagstiftningar, att ställa krav på hur hantering av gasflaskor kan ske, och om de 

är tillräckliga. Slutligen syftar rapporten till att ge förslag på åtgärder som ytterligare skulle 

kunna förbättra hanteringen av gasflaskor för att i längden ge en lägre samhällskostnad. 

1.4. Metod  

Genom MSB erhölls delar av insatsrapporter, gällande 2005-01-01 t.o.m. 2011-12-31, från 

svenska räddningstjänster. Dessa delar innehåller datum, kommun, verksamhetstyp, eventuellt 

objektnamn samt insatsbeskrivning (fritext). Insatsrapporterna delades upp i olika tabeller enligt 

specifika parametrar (tidsfördröjning p.g.a. gasflaskor etc.). Utifrån dessa tabeller sammanställs 

sedan statistik.  

Rapportens teoridel bygger på tillgängligt skriftligt material, så som riktlinjer från 

gasleverantörerna AGA Gas och Yaraproxair, handböcker och allmänna råd från 

Räddningsverket och MSB samt kommunala handlingsprogram och informationsbroschyrer.  

Informella samtal och ostrukturerade intervjuer med personer med anknytning till ämnet gav  

ytterligare insyn och förståelse. En processäkerhetsspecialist (Process Safety Specialist) på AGA 

Gas samt personal på Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering, MSB ger 

bland annat bakgrundsinformation till skyddsavstånd gällande värmepåverkade gasflaskor. 

Räddningsledare på Kiruna Räddningstjänst och Medelpads Räddningstjänstförbund beskriver 

insatstaktik och resursanvändning vid insatser där värmepåverkade gasflaskor måste beaktas. 

Personligt möte, samt samtal, med utredare på försäkringsbolaget Trygg Hansa ger en bättre 

kunskap om försäkringspremier och ersättningsanspråk.     

För att kunna få en uppfattning om gällande lagstiftning inom intressanta styrområden, 

sammanställs sedan adekvat lagtext under respektive rubrik. 

Teori och analys baseras även på utbildningsmaterial från MSB Revinge (egna anteckningar) och 

egna erfarenheter från anställning på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Förebyggande 

Enheten, 2012. 

1.5. Avgränsningar 

Insatser i samband med brand under tiden 1 januari 2005 - 31 december 2011, ligger till grund för 

den statistik som presenteras. Miljöaspekter ingår ej.  
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Statistiken avser fastigheter som innehar gasflaskor av olika slag. Med sådana fastigheter avses 

byggnader för industri-, reparation-, tillverknings- och serviceverksamhet. Bensinstationer och 

försäljningsställen berörs ej i denna statistik.  

Rapporten behandlar och kommenterar endast bestämmelser som är knutna till yrkesmässig 

hantering av gasflaskor. 

Rapportens avsnitt ”Föreskrifter om förbuds- och varningsskyltar” avser endast skyltning för att 

informera gasflaskornas placering och varna omgivning och insatspersonal i händelse av brand.   
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2. Gasflaskor 

Användningen av gaser i arbetslivet behövs för en mängd olika ändamål, bland annat i industrin 

vid tillverkningsprocesser, vid svetsning och inom medicinområdet. Användarna varierar från 

svetsverkstaden med en eller ett par anställda, till det stora företaget som förbrukar tusentals 

kubikmeter gas per dygn.9 För att transportera dessa gaser från gasleverantör till brukare används 

ofta gasflaskor. Gasflaskor förekommer därav dels för transport, och dels för lagring och 

förbrukning av gas i miljöer som kräver transportabla och lätthanterliga gasbehållare (t.ex. i 

laboratorier eller verkstäder). Lagstiftningen som reglerar hantering och förvaring av gasflaskor 

finns av den anledningen både i form av transport- och hanteringsregler, enligt MSBs föreskrifter, 

och i form av användar- och hanteringsregler som Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat med stöd av 

Arbetsmiljölagen10.  

Gasflaskor innehåller ofta brandfarliga, giftiga eller kvävande gaser. I andra fall kan gasen 

exempelvis vara brandunderstödjande, som oxygen. Trycket i gasflaskor kan i många fall vara 

flera hundra bar (atmosfärtrycket vid havsytan är 1,01325 bar – över Sverige varierar lufttrycket 

vanligtvis mellan 0,950 och 1,050 hPa11). 

De främsta riskerna med gasflaskor är följaktligen;  

 okontrollerat utflöde av gas (t.ex. genom läckage) vilket kan orsaka brand, förgiftning, 

syrebrist etc. 

 söndersprängning av behållaren, orsakad av brand/värmepåverkan, med kringflygande 

splitter och farlig tryckvåg som följd. 

2.1. Lagringsform av gas 

Dagens svenska gasflaskor är vanligtvis konstruerade som sömlösa gasflaskor av stål, svetsade 

gasflaskor av olegerat stål eller sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium. 

Flaskornas material, form, tjocklek och storlek skiljer sig åt och är anpassade efter gasens art och 

egenskaper. 

Gas lagras i gasflaskor i tre olika former: komprimerad gas, komprimerad och kondenserad gas 

eller absorberad gas (gas löst i annat ämne under tryck – även här komprimeras alltså gasen). Gas 

som lagras i gasflaskor har, på grund av komprimering, följaktligen ett högre tryck än 

atmosfärtrycket. Detta tryck benämns även flaskans arbetstryck. Som exempel på den kraft som 

                                                 

 

9 Kommentarer till AFS 1997:7  
10 AFS 2001:4 
11 SMHI. Lufttryck. 2013 



5 

 

en gasflaska står under, utsätts en 50 liters gasflaska med en invändig väggyta på ca 1 m2, och ett 

vanligt fyllningstryck på 200 bar, för en samlad kraft motsvarande 2000 ton. Även i en tömd 

flaska med ett resttryck på 2 bar utsätts gasflaskas vägg för en kraft på 20 ton. Trycket i en 

gasflaska är dessutom alltid beroende av aktuell temperatur och stiger eller sjunker i takt med att 

temperaturen stiger eller sjunker.12 

2.2. Gasflaskor vid brand 

Då en gasflaska utsätts för brand, intensiv hetta eller lång tid värmeexponering ökar trycket inuti 

flaskkroppen. Direkt flamma kan dessutom försvaga behållarens metallkonstruktion. 

Tryckökningen beror på tillförandet av värmeenergi till gasatomerna. Mycket förenklat uttryckt, 

orsakar den adderade värmeenergin i första hand, om möjligt en fasövergång från ett 

aggregationstillstånd (fast, flytande eller gas) till ett annat. I andra hand omvandlas värmeenergin 

till rörelseenergi som i sin tur får den ursprungliga totala energin inuti flaskan att öka. Detta tar 

sitt uttryck i att flaskans innervägg utsätts för en större kraft per ytenhet. 

2.2.1. Lagringsform i gasflaska 

Beroende på vilken gas som gasflaskan innehåller, varierar reaktionerna vid en temperaturökning. 

Komprimerad gas  

Gas som hela tiden befinner sig i gasform i flaskan.  

Exempel: Oxygen 

Fyllda oxygenflaskor håller ett tryck av 200 bar, men är konstruerade för att tåla 2.5 

gånger så mycket, d.v.s. ca 500 bar. Om temperaturen stiger, ökar trycket. Höga 

temperaturer såväl som ojämn upphettning kan även försämra stålkonstruktionens 

egenskaper. Oxygenflaskor har i Sverige inga övertrycksskydd, på grund av syrets 

brandunderstödjande egenskaper. 13 

Komprimerad och kondenserad gas 

Detta är gas som delvis är kondenserad till vätska inne i gasflaskan. Det innebär att när flaskan 

står upp är den nedre delen är fylld med vätska och den övre delen med gas.  

Exempel: LPG (gasol) 

Vid konstant temperatur är trycket konstant, oavsett hur stor del av flaskans volym som 

upptas av gas eller vätska. Om temperaturen stiger, ökar trycket snabbt. För en 

gasolflaska finns risk för kärlsprängning redan vid 100°C. Därför är dessa försedda med 

                                                 

 

12 YARAPRAXAIR. Gasflaskan. En pålitlig arbetskamrat - om du är försiktig. 
13 Gerlach, B. Linde handbok. Gasflaskor i brand. 2006 



6 

 

säkerhetsventil som kan släppa ut gas vid övertryck (för gasolflaska 25 bar). Ventilen 

stänger utflödet när trycket åter sjunker.  

En het gasolflaska kan bli farligt om den faller omkull eller är liggande, då 

säkerhetsventilens placering då kan hamna under nivån för vätskefasen i flaskan. I detta 

fall, när inte gas utan vätska, måste strömma ut genom ventilen, sjunker inte trycket i 

flaskan i erforderlig hastighet. Trycket fortsätter istället att stiga, vilket innebär stor risk 

för kärlsprängning. 

Gas löst under tryck / Absorberad gas 

Gasflaskan är helt fylld med en speciell porös massa. Massan innehåller ett lösningsmedel i 

vätskeform, vanligtvis aceton14. Acetylen som är en mycket instabil gas, och sönderfaller 

explosivt, kan inte komprimeras direkt på tom flaska, varför gasen lagras enligt denna metod.  

Acetylen 

Av säkerhetsskäl stumfylls inte alla porer, utan 40 % av flaskvolymen lämnas fri. På detta 

sätt skyddas konstruktionen, i viss mån, i händelse av upphettning, eftersom en 

temperaturökning skulle få acetonvätskan att expandera. Flaskan skyddas dock endast upp 

till 65°C, vilket är temperaturen då flaskans volym är stumfylld. Vid ytterligare 

temperaturökning stiger trycket snabbt och häftigt med stor risk för hydraulisk sprängning 

av flaskan.  

 

Figur 1. Rester av en exploderad gasolflaska (LPG). Bild hämtad från Case study 

safe storage of LPG gas bottles. 

  

                                                 

 

14 Gerlach, B. Linde handbok. Gasflaskor i brand. 2006 
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2.2.2. Skyddsavstånd  

Vid räddningsinsats som berör brand i byggnader där gasflaskor finns, måste räddningsledaren 

avgöra om risk för spridning av gasmoln och kärlsprängning föreligger. Beroende på typ av 

kemikalie, mängd av ämnet och förekomst av naturliga barriärer mellan insatsstyrkan och 

förvaringsutrymmet (för gasflaskan/-orna) varierar skyddsavstånden kraftigt. Faktorer som 

påverkar uppskattning av riskområdet är, förutom typ av kemikalie och mängd, kemiska och 

fysikaliska egenskaper, källstyrka, emballagetyp, påverkan på människan, vindhastighet, 

vindriktning, temperatur, väder och omgivningens topografi15. 

 Uppskattningen av skyddsområdet bör så snart som möjligt verifieras genom identifiering av 

kemikalie för att fastställa adekvat riskavstånd. En tumregel16 vid risk för brand och 

kärlsprängning är dock 300 meter, se Tabell 1, benämningen ”Brandutsatt gasflaska”. 

Tabell 1. Riskavstånd - tumregler. Bild hämtad från Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser.2007. 

 
 

                                                 

 

15 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
16 Ibid. 
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Ett brandutsatt kärl kan alltid ge splitter ifrån sig om det inte har någon form av inbyggd 

tryckavlastning. En kärlsprängning, oavsett gasinnehåll i flaskan, kan medföra splitter och 

projektiler upp till 300 meter17. I tillägg till detta kommer hela innehållet ut på en gång. De risker 

som icke brandfarliga, icke giftiga gaser medför handlar endast om själva sprängningen av 

flaskan (bortsett från oxygen som är en brandunderstödjande gas). En brandfarlig gas däremot 

kan omedelbart antändas som följd. Om utsläppet sker utan brand i närheten måste naturligtvis 

ändå risken för antändning av gasmolnet beaktas. 

Risk för gasmolnsexplosion föreligger om det är en brännbar gas som läcker ut, samt om delar av 

molnet befinner sig inom brännbarhetsområdet. Antändning av ett gasmoln leder dock inte 

nödvändigtvis till en explosion. Om ett stillaliggande gasmoln antänds och flammans 

framskridning i molnet är laminär så kommer gasmolnet att brinna i en stor flash fire18. Ett 

gasmoln som antänds kan nå temperaturer upp till 1000–1500 ° C19 (gasmoln av acetylen är ett 

specialfall och kan uppnå 3100 °C)20. Även området runt det brinnande gasmolnet utsätts i detta 

fall för kraftig värmestrålning, vilket kan ge oskyddade människor brännskador och antända 

brännbart material. Skadorna hos en person som utsätts för värmestrålning påverkas av 

strålningsstyrkan, exponeringstiden och hur stora delar av kroppen som utsätts. För människor 

som befinner sig i en gasmolnsexplosion eller i en flash fire har skadorna ofta dödlig utgång på 

grund av den starka värmestrålningen. Personer som befinner sig inomhus vid en 

gasmolnsexplosion kan skadas eller omkomma då byggnader kollapsar av tryckvågen21. 

Vid läckage av gas där kärlet inte är värmepåverkat, blir riskavståndet litet, i regel begränsat 

inomhus av lokalen där utsläppet sker eller mindre än 50 meter utomhus22.  

Enligt generella rekommendationer från EIGA, European Industrial Gases Association AISBL, är 

skyddsavståndet 200 meter från synbar cylinder, men de påpekar att acetylengasflaskor uppvisar 

ökade risker och faror och att var och en situation kräver aktsamhet i riskbedömningen.23 

Avståndet varierar dock mellan 200 meter och 300 meter runt om i Europa. Nyligen publicerade 

CFRA, Department for Communities & Local Government UK, rekommendationer gällande 

räddningsinsatser. Dessa rekommendationer följer riktlinjer på 200 meter24. Däremot uppger 

                                                 

 

17 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
18 CPR 14E. 1997 
19 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
20 Ibid. 
21 CPR 16E. 1992  
22 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
23 EIGA. CODE OF PRACTICE ACETYLENE (IGC Doc 123/13/E:) 2012 
24 CFRA Department for communities & local government. Fire and rescue service operational guidance. 

Incident involving hazardous materials. 2012 
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tyska GFPA, German Fire Protection Association, i flera rekommendationer ett säkerhetsavstånd 

på 300 meter för räddningsstyrkor under insats med gasflaskor25. I Sverige har 300 meter länge 

varit en standardprocedur, som anammats efter bland annat erfarenheter och provsprängningar av 

gasflaskor26. Avståndet rekommenderas således av bland andra industrigastillverkarna Air 

Liquide Gas AB27 och AGA Gas28. MSB stödjer deras rekommendationer29. Se 5. Insatstaktik för 

detaljerad och situationsberoende taktik vid brandutsatta gasflaskor.  

2.3. Säkerhetsanordningar 

För att förhindra att gasflaskor överskrider de gränser för tryck, temperatur, flöde eller nivå som 

använts vid dimensionering och hållfasthetsberäkningar, monteras säkerhetsventiler på vissa 

gasflaskor. Säkerhetsventiler finns i form av övertrycksventiler, som ”ventilerar ut” övertrycket 

och stängs igen när trycket blir normalt, eller i form av sprängbleck, som vid ett specifikt 

övertryck (förorsakat av skenande kemiska reaktioner eller yttre brandpåverkan) släpper ut allt 

innehåll i flaskan.30 

Att säkerhetsventiler inte monteras på alla gasflaskor beror på innehållet och gasens kemiska och 

fysikaliska egenskaper. Om gasens egenskaper (benägenhet att reagera med andra ämnen, 

densitet, flyktighet, kokpunkt, termisk tändpunkt, förnimbarhetsgräns etc.) anses extrema i form 

av att de akut kan hota liv och hälsa används inte säkerhetsventiler.31 Acetylen är en sådan gas, 

varför särskilda åtgärder används vid brandpåverkade acetylengasflaskor. 

                                                 

 

25 German Fire Protection Association. Data sheets: Section 10 – acetylene. Fire brigade 

recommendations for operations with risk from acetylene bottles. 2000. Section 10 – Liguefied Petroleum 

Gas. Recommendations for Fire Service Operation on Hazards of Liquefied Petroleum Gas (LPG). 2007. 
26 Amini, H. 2013 
27 Air Liquide. Hantering av gasflaskor i nödsituationer.  
28 AGA Gas. Instruktioner vid läckage & brand. 2012 
29 Brunnström, O. 2013 
30 AWIMEX 2013 
31 Gerlach, B. Linde handbok. Gasflaskor i brand. 2006 
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2.4. Acetylen – ett specialfall 

2.4.1. Egenskaper 

Acetylen, med det kemiska namnet etyn, är en extremt brandfarlig gas. Gasen är olik andra 

brandfarliga gaser på grund av att den är mycket instabil. Instabiliteten beror på att acetylen vid 

endast ett tryck på 1,5 bar sönderfaller exotermiskt, även utan att syre finns närvarande.  

Gasen har en exceptionellt låg antändningsenergi (under 0.5 mJ), vilket betyder att närvaro av en 

mobiltelefon eller skor som skapar friktion mot underlaget, kan vara mer än tillräcklig för att 

förorsaka en gasexplosion. Acetylen är aningen lättare än luft och har en brett 

antändningsområde, där antändning kan ske från en inbladning av 2.3 % till 82 % acetylen i luft. 

Utströmmande gas som inte brinner, kan av dessa anledningar bilda ett vidsträckt gasmoln och i 

händelse av antändning, orsaka en förödande gasmolnsexplosion. 32  

2.4.2. Lagring i flaska 

Under vissa omständigheter kan acetylen sönderfalla explosionsartat till vätgas och sot. För att 

förhindra detta, stabiliseras gasen under lagring i speciellt designade cylindrar, fyllda med ett 

poröst material. Gasen är också löst i ett lösningsmedel (ofta aceton).  I händelse av små tryck- 

eller värmeökningar, hindrar åtgärderna att en sönderfallande acetylenmolekyl träffar en 

närliggande molekyl, då massans miljontals porer håller molekylerna på ”säkerhetsavstånd”. En 

sådan kollision skulle nämligen medföra att molekylen upphettas och sönderfaller, med en 

kedjereaktion som resultat. En annan fördel är att massan minskar värmespridning, vilket 

därigenom bromsar upp ett eventuellt sönderfall33.  

2.4.3. Risk vid brand 

Ett kemiskt sönderfall kan påbörjas vid en tryckökning av 0,5 bar (till följd av värme- eller direkt 

brandpåverkan) eller en temperatur över 300o C (till följd av exempelvis en direkt och intensiv 

flamma i kontakt med flaskkroppen). Om sönderfallet sprids, trots flaskans säkerhetsåtgärder, 

ökar temperaturen och trycket, vilket kan medföra att cylindern briserar explosionsartat.34 

                                                 

 

32 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
33 Gerlach, B. Några fakta som förklarar varför acetylenflaskor inte är som andra gasflaskor. 1998 
34 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
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En annan form av explosion orsakas av hydraulisk sprängning. Kärlsprängningen beror då på att 

hela flaskan genomgående har en temperatur på 65° C. Vid denna temperatur tas den ”fria 

volym”, som i normaltillstånd finns i flaskan av säkerhetsskäl, i anspråk. Ytterligare 

temperaturökning medför ökat hydrauliskt tryck mot flaskväggen, vilket kan orsaka en 

sprängning av flaskan.35  

Resultatet vid en flasksprängning kan vara efterföljande tryckvåg och risk för kringflygande 

splitter och flaskdelar som förvandlas till potentiellt dödliga projektiler. Dessa potentiella risker 

har gjort att räddningstjänsten behandlar acetylengasflaskor med stor respekt. Risken för 

kärlsprängning medför att räddningstjänsten upprättar ett initialt riskområde på 300 meter 

(riskområde beskrivs närmare i 2.2.2. Skyddsavstånd), då en kärlsprängning kan ge splitter upp 

till detta avstånd36. Vid kärlsprängning töms även flaskans innehåll snabbt ut. Den ögonblickliga 

utströmningen av gasen kan orsaka en gasmolnsexplosion, alternativt tillföra mer bränsle till en 

befintlig brand.37  

                                                 

 

35 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
36 Almgren, R. Räddningstjänst vid olycka med gaser. 2007 
37 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
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3. Lagstiftning 

Vid hantering av gaser gäller de, av riksdag och regeringen stiftade, lagar och förordningar som 

syftar till att förhindra och begränsa skador genom brand eller explosion samt till att säkerställa 

ett tillfredställande skydd mot olyckor (räddningstjänst, såväl den enskildes och kommunens 

ansvar för bland annat brandskydd) i samhället är LBE, Förordning (2010:1075) om brandfarliga 

och explosiva varor, LSO samt FSO. I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter 

för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

MSB ger ut föreskrifter och allmänna råd med stöd av LSO och förordningen (2010:1075) om 

brandfarliga och explosiva varor. Myndigheten är expertmyndighet för kemiska produkters 

fysikaliska faror, så som brandfarliga och explosiva egenskaper, och är tillika rådgivande vid 

räddningstjänstens tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor.38 I MSB:s 

författningssamling (MSBFS) ingår regler utgivna av de tidigare myndigheterna Statens 

räddningsverk (SRVFS) och Sprängämnesinspektionen39 (SÄIFS). 

Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet i Sverige när det gäller arbetarskydd. Med stöd i 

arbetsmiljölagen ger myndigheten ut författningssamlingar (AFS) med föreskrifter och allmänna 

råd för att skapa säkra arbetsmiljöer.  

3.1. Hantering av gasflaskor  

Det finns lagar samt ett flertal föreskrifter och allmänna råd som berör hantering av gasflaskor. 

Generellt kan sägas att de flesta föreskrifter är knutna till vilken typ av verksamhet som bedrivs 

där gasflaskan hanteras, men även faktorer som olika byggandsklasser och verksamhetsklasser 

likväl som om hanteringen sker på försäljningsställen (yrkesmässig hantering i publika lokaler) 

eller i icke offentliga lokaler. Rapporten behandlar och kommenterar endast bestämmelser som 

är knutna till yrkesmässig hantering.  

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är fastställda i 

2§ LSO. Vederbörande skall i skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att förebygga 

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För hantering av gasflaskor med 

brandfarlig gas gäller LBE samt MSBs föreskrifter40. För hantering av gasflaskor med annan gas 

                                                 

 

38 MSB. Brandfarliga gaser. 2013 
39 Sprängämnesinspektionen var en myndighet som lades ned 200139 och som sedan ingick i Statens 

räddningsverks organisation. Den 1 januari 2009 lades i sin tur Statens räddningsverk ner och blev en del 

av den nya statliga myndigheten MSB. 
40 SÄIFS 1998:7  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20101075-om-bran_sfs-2010-1075/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20101075-om-bran_sfs-2010-1075/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2003789-om-skydd_sfs-2003-789/?bet=2003:789
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet
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som inte är brandfarlig (t.ex. syrgas, kvävgas, helium) gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter41, 

där krav angående exempelvis rutiner vid brand finns angivna.   

I LBE finns angivet bland annat aktsamhetskrav och byggnads-, anläggnings- och 

anordningskrav.  Hantering ska bland annat ske på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- 

och explosionsrisken och med hänsyn till konsekvenserna av en brand eller en explosion. 

Varorna (i detta fall gasflaskorna - författarens anmärkning) ska vara placerade så att 

motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen och åtgärder skall tas för att hindra, 

förebygga och begränsa olyckor och skador som kan uppkomma genom brand eller explosion 

orsakad av varorna. Gasflaskor som innehåller icke brandfarlig gas, regleras inte av MSBs 

föreskrifter. 

I lagen ställs också kompetenskrav och föreståndarkrav, vad gäller tillståndspliktig 

verksamhet. Vilka verksamhetsklasser och volymer av gas man behöver ha tillstånd för, och 

alltså är tillståndspliktig verksamhet, anges i SÄI:s föreskrifter42. Kraven i övriga föreskrifter 

gäller oavsett om man behöver tillstånd eller inte. 

3.1.1. Placering ur räddningssynpunkt 

Det placeringskrav som syftar till att kunna föra gasflaskor i säkerhet vid brand, är att de ska 

förvaras lättåtkomliga43.  Om gasflaskor är säkrade måste de lätt kunna lösgöras för att föras bort 

vid brand eller brandfara44.  Det är viktigt att gasflaska förvaras ur skydds- och risksynpunkt. 

Detta anses vara utomhus eller i väl ventilerade utrymmen45. Placering av gasflaskor i ett särskilt 

utrymme är att föredra framför flaskor spridda i lokalerna på olika ställen46. 

Ur räddningssynpunkt kan det anses avgörande att gasflaskor placeras utomhus i container, eller 

liknande, alternativt inomhus i nära anslutning till en dörröppning. Det senare alternativet kan i 

många fall möjliggöra ett snabbt bortförande av flaskorna, bort från värme eller brand.  

3.2. Föreskrifter om förbuds- och varningsskyltar  

Alla gasflaskor, oavsett innehåll, är potentiellt farliga om de är utsatta för brand. Säkerhetsskyltar 

måste därför enligt lag sättas upp vid lagringsutrymmet, som upplyser om farorna. Skyltningen är 

                                                 

 

41 AFS 2001:4 samt AFS 1997:7  
42 SÄIFS 1995:3 
43 8 § AFS 2001:04  
44 Kommentar till 8 § AFS 2001:04 
45 21 § AFS 1997:7  
46 Kommentar till 4.3, SÄIFS 1998:7 

https://www.msb.se/externdata/rs/721843b8-ca8d-4020-b670-54ad1d3b2d95.pdf
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till stor del viktig för att påvisa förbud av handlingar, exempelvis rökning som kan öka risken för 

olyckor och skador, men också för att varna i händelse av brand.  

Krav på förbuds- och varningsskyltning finns i flera av MSBs och Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter. Skyltning kan, även i andra fall än där det finns föreskrivna krav, utgöra ett led i 

uppfyllandet av aktsamhetskravet i lagen47: 

”Den som hanterar […] brandfarliga eller explosiva varor skall vidta de åtgärder och de 

försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador 

[…] som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna […].”   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

Föreskrift (SRVFS 2004:7) om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och 

vätskor har krav på att klassade riskområden ska ha skyltar som upplyser om att explosiv 

atmosfär kan uppstå.  

Föreskrift (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, med ändringar i (SÄIFS 2000:3), 

innehåller krav på förbuds- och varningsskyltar vid yrkesmässig hantering av behållare för gas48. 

Kravet innehåller dock hänvisning till den upphävda föreskriften (SÄIFS 1996:3).  Enligt MSBs 

konsekvensutredning 2012:4, kompenseras detta med handböcker och annat informationsmaterial 

från MSB samt att motsvarande krav även finns i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.  

Arbetsmiljöverket (AV)  

Vid yrkesmässig hantering ska utrymme/område vara skyltat enligt föreskrift (AFS 2008:13) om 

skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna. Vidare kräver föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor att 

”Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal eller 

annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även finnas invid flaskors 

uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga.” 

Enligt föreskrift om (AFS 2011:19) kemiska arbetsmiljörisker krävs information om hälso- och 

olycksfallsrisker som är förbundna med kemiska riskkällor49. I det allmänna rådet till denna 

paragraf förtydligas att ”informationen bör framgå av skyltar […].  

Arbetsgivaren och/eller den som råder över ett arbetsställe är ansvarig för att dessa införs i 

verksamheten50. I tillståndspliktiga verksamheter bär också tillståndshavaren, om detta inte är 

                                                 

 

47 6 § LBE 
48 Mer än 30 liter inomhus respektive 250 liter utomhus 
49 13 § AFS 2011:19 
50 2 § AFS 2008:13 
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samma person, ansvar för utnämning av föreståndare – som i sin tur ansvarar för att den 

tillståndspliktiga verksamheten bedrivs enligt aktsamhetskraven.  

Gemensamt för myndigheternas föreskrifter är kraven på att skyltar skall användas för förbud och 

varning i verksamheten51. Föreskriften (AFS 2008:13) om skyltar och signaler anger specifikt att 

antalet skyltar, deras placering och dimension ska anpassas till faran och vara lätta att upptäcka, 

med hänsyn till eventuella hinder i siktlinjen52. Alltså - skyltarna ska vara uppsatta på väl synliga 

ställen i sådan omfattning att det klart framgår inom vilket område de gäller. Skyltning gällande 

gasflaskor som innehåller icke brandfarlig gas, regleras endast i AFS. 

Vid brandfara eller i händelse av brand är det av största vikt, av insatsmässiga skäl, att 

gasflaskorna kan upptäckas och föras i säkerhet, av enskild person på plats eller av 

räddningstjänstens insatspersonal. Det exakta området som gasflaskorna befinner sig i ska kunna 

identifieras för att räddningstjänsten ska ha möjlighet att utföra adekvata skyddsåtgärder 

(skyddsavstånd, val av släckmedel etc.).  

Förlagor finns till de varnings- och förbudsskyltar som ska användas enligt Arbetsmiljöverkets 

och MSBs krav, se exempel i Bild 1, 2 och 3 på nästa sida. Bild 4 är en generell varningsskylt för 

gasflaskor som används i stor utsträckning, för att betona vikten av att eliminera dessa vid 

brandfara.  

                                                 

 

5110 § SRVFS 2004:7, 8 § AFS 2001:4 samt Bilaga 1, 2p AFS 2008:13 
52 Bilaga 2, AFS 2008:13 
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brandfarliga ämnen 

Bild 3. Varning för 

explosiva ämnen 

Bild 1. Förbudsskylt. 

Rökning och öppen eld 

förbjuden 

http://www.av.se/publikationer/skyltar/forbudsskyltar.aspx
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4. Olika aktörers ansvar 

4.1. Kommun 

Enligt LSO, är varje kommun skyldig att upprätta ett handlingsprogram för dels räddningstjänst 

och dels olycksförebyggande verksamhet53/54. Kommunledningen utser i vissa kommuner en 

speciell nämnd eller ett speciellt utskott som fullgör de uppgifter som enligt denna lag åvilar 

kommunen. Som en av kommunstyrelsens strategiska funktioner återfinns räddningstjänsten. 

Kommunen är ansvarig för all räddningstjänst (utom fjäll-, flyg, sjö- och miljöräddningstjänst, 

efterforskning av personer eller räddningstjänst vid radioaktivt utsläpp55) inom de kommunala 

gränserna. Kommunen ska också verka för att olycksförebyggande och skadebegränsande 

verksamhet främjas. Därför åvilar det kommunen att utöva tillsyn över den enskildes 

skyldigheter56 som ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar likväl 

tillsyn enligt LSO samt LBE. Hur denna tillsyn (tillsyn beskriv närmare i 4.2.2. Ansvar som 

tillsynsmyndighet) ska utföras ska framgå i kommunens handlingsprogram.  

4.2. Räddningstjänsten 

Den kommunala räddningstjänstens viktigaste uppgift består i att rädda liv och begränsa skador 

på människor, egendom och miljö57. Därför ska de svara för att åtgärder vidtas inom kommunen, 

för att förebygga bland annat bränder och skador till följd av bränder58. Detta betyder i 

förlängningen både operativa och förebyggande åtgärder. 

Genom operativa åtgärder, d.v.s. räddningsinsatser, kan räddningstjänsten häva ett förväntat 

negativt eller pågående händelseförlopp. 

Förebyggande åtgärder är till exempel att arbeta med rådgivning, utbildning och information59, 

men också att verka för, samordna och stödja reduktion av risker genom exempelvis tillsyn enligt 

LSO samt LBE. Räddningstjänsten utfärdar även tillstånd enligt LBE (undantag från 

tillståndsgivning finns enligt lag för vissa verksamheter där MSB är tillståndsgivare). 

                                                 

 

53 MSB. Kommunala handlingsprogram och systematiskt säkerhetsarbete. 2013 
54 Proposition 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning 
55 4 kap. LSO 
56 5 kap. 1 § LSO 
57 1 kap. 2 § LSO 
58 3 kap. 1 § LSO 
59 3 kap. 2 § LSO 
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4.2.1. Operativ räddningstjänst  

Med begreppet räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna 

skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa 

skador på människor, egendom eller miljön60. Det räcker med överhängande fara för olycka för 

att det ska vara räddningstjänst. Räddningstjänsten ansvarar således för till exempel trafikolyckor, 

brandbekämpning, skogsbrandsläckning och insatser vid kemikalieolyckor.  

4.2.2. Ansvar som tillsynsmyndighet 

Enligt 5 kap. 1 § LSO utövar kommunen tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter 

som meddelats med stöd av denna. Syftet med tillsyn är bland annat att pröva om ägaren och 

nyttjanderättshavaren besitter tillräckliga kunskaper om sina skyldigheter gällande 

brandskyddet61. Räddningstjänsten har också ett ansvar att underlätta för den enskilde att fullgöra 

sina skyldigheter och sådana insatser kan genomföras genom rådgivning, information eller andra 

liknande åtgärder.62/ 63 

Om allvarliga brister uppdagas vid ett tillsynsbesök, eller vid ett annat besökstillfälle, kan ett 

tillsynsföreläggande upprättas. Detta är ett juridiskt dokument och bristerna skall vara åtgärdade 

inom en stipulerad tid. Beslut om förbud av verksamheten eller delar av den kan vara motiverat 

och skäligt. Tillsynsmyndigheten ska då göra en utredning, dokumentera sin utredning och i de 

flesta fall också kommunicera underlaget till verksamhetsutövaren. Bevisning och bevisbörda är 

myndighetens sak och den måste kunna bevisa att det föreligger en brist som behöver åtgärdas 

och att denna åtgärd är skälig att kräva.  

Efter ikraftträdande av LSO har kommunerna antytt att det finns behov av vägledning, gällande 

tillsyn enligt LSO, och ett förtydligande av de så många gånger tolkade orden ”skäligt 

brandskydd”. 2009 gav Vilhelm Persson ut den juridiska särskriften ”Skäligt brandskydd”. I 

oktober 2012 gav MSB ut handboken ”kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor” som 

avser ge stöd till kommunerna och de kommunala tillsynsförrättarna i deras uppdrag att planera, 

genomföra, följa upp och utvärdera tillsynen. Boken fokuserar främst på tillsynen som består av 

att följa upp den enskildes skyldighet att ha ett skäligt brandskydd.  Det finns också vägledning i 

bedömningen av nivå av skäligt brandskydd.  

                                                 

 

60 1 kap, 2 § LSO  
61 MSB handbok. Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. 2012 
62 Ibid. 
63 3 kap. 2 § LSO 



19 

 

Räddningstjänsten utför även tillsyn över efterlevnaden av LBE samt föreskrifter och beslut som 

meddelats i anslutning till lagen64. Även i detta fall får tillsynsmyndigheten meddela de 

förelägganden och förbud som behövs för att lagen, föreskrifter och beslut som har meddelats i 

anslutning till lagen ska efterlevas. Om någon inte efterföljer vad som har angivits i ett 

föreläggande eller ett förbud, får en tillsynsmyndighet besluta om rättelse (utan dröjsmål, om 

risken för allvarliga skador föreligger) på dennes bekostnad. 

4.3. Företaget 

Brandskydd 

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig 

omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller 

annan olyckshändelse och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”65 

För en ägare eller nyttjanderättshavare kan det vara svårt att på egen hand bedöma om 

brandskyddet håller en skälig nivå. En kommun har en skyldighet enligt 3 kap. 2 § LSO att 

genom rådgivning, information och på andra sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina 

skyldigheter enligt LSO. I vissa fall kan en kommun, genom att ingripa med förelägganden och 

förbud, även se till att den enskilde får ett skäligt brandskydd, (se 4.2.2. Ansvar som 

tillsynsmyndighet för vidare beskrivning). Därtill finns allmänna råd och kommentarer om 

systematiskt brandskyddsarbete, SBA66. Där står om vikten av att dels arbeta förebyggande, för 

att så långt det går hindra att en brand uppstår, dels om de delar som måste fungera vid en 

eventuell brand. LSO betonar den enskildes ansvar för sitt brandskydd, och genom att de 

ansvariga upprättar ett SBA och tar reda på omständigheterna i just deras verksamhet, kan också 

fördelarna med ett lämpligt brandskydd uppdagas.  

Systematiskt brandskyddsarbete 

Lagstiftningen anger tydligt att det är den enskilde, både som privatperson och företagare, som 

bär ansvaret för brandskyddet. För att uppfylla de krav som lagen ställer på de ansvariga ska ett 

systematiskt brandskyddsarbete, SBA, upprättas. I allmänna råd och kommentarer67 om 

systematiskt brandskyddsarbete, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § LSO, står att det är 

skäligt att för varje verksamhet bedrivs ett SBA. Kravet på SBA gäller därför i princip alla 

arbetsplatser, företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. I detta ingår att 

                                                 

 

64 21 § LBE 
65 2 kap. 2 § LSO 
66 SRVFS 2004:3 
67 Ibid. 
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arbeta med byggnadstekniska frågor likaväl som med organisatoriska frågor. Genom SBA 

skyddas följaktligen verksamheten, dess medarbetare, lokaler och inventarier från uppkomsten av 

brand och om brand ändå uppstår minimeras konsekvenserna av branden.  

De allmänna råden och kommentarerna preciserar i förtext att 

”åtgärderna kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär 

kan vara anskaffande av utrustning för brandsläckning medan åtgärder av organisatorisk 

karaktär kan vara utbildning och information.”68 

Riskhantering 

Som ett led i att uppfylla lagen är det den enskildes skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att 

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand69. I all verksamhet där 

gas hanteras skall en riskbedömning göras70. I övrigt fordrar aktsamhetskravet (aktsamhetskravet 

beskriv närmare i 3.2. Föreskrifter om förbuds- och varningsskyltar) att den som hanterar 

brandfarliga eller explosiva varor ska vidta lämpliga åtgärder. 

Ett företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska därtill ha den kompetens eller tillgång 

till den kompetens som krävs med hänsyn till verksamhetens omfattning och varornas 

egenskaper71 samt ta fram en tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på 

liv eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion. Omfattningen på 

riskutredningen bestäms av mängd gas och verksamhet.  

Som en del i riskhanteringen är det viktigt att säkerställa gasflaskornas funktion och denna 

genomgår fortlöpande tillsyn72. Föreskrifterna73 anger också att det endast får finnas det antal 

gasflaskor som behövs för arbetets utförande, i en arbetslokal. Då gasflaskorna inte används ska 

därför gasflaskorna stå på avsedd plats. Då är det självfallet viktigt att det finns en utsedd plats 

som är lämplig, allt enligt lagskrift och föreskrift, vilket beskrivs närmare i 3.1.1. Placering ur 

räddningssynpunkt.   

  

                                                 

 

68 SRVFS 2004:3  
69 2 kap. 2 § LSO   
70 3 § AFS 1997:7  
71 8 § LBE 
72 6 § AFS 2001:4 
73 8 § AFS 2001:4 
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5. Insatstaktik  

”Det är snarare regel än undantag att räddningstjänsten inte får ordentlig information 

huruvida det finns gasflaskor på en skadeplats eller ej.” 74  

Många faktorer påverkar ett olycksförlopp och vilken insatsmetodik som används. Vid brand i 

byggnad är insatsen avhängig av faktorer som väder och vind, typ av terräng, 

byggnadskonstruktion (byggnadsklass, bärighet, brandcellsindelning m.m.), om långa och 

komplicerade angreppsvägar föreligger och typ av verksamhet75.  

Vid brand i industri -, reparation- eller service/tillverkningsbyggnader är sannolikheten stor för 

att gasflaskor förekommer i, eller i närheten av, byggnaden. Räddningsledaren måste därför i sin 

första bedömning av insatsen räkna med att där kan finnas gasflaskor. Konstateras det att 

gasflaskor finns inom skadeplatsen, kommer frågeställningen gällande huruvida gasflaskorna är 

hotade eller rent av redan utsatta för brandpåverkan. Utifrån vetskapen om detta, beslutas 

inriktning av insatsen, där avvägningar görs mellan räddningsstyrkans hälsa och liv och 

eventuellt skadade i byggnaden, gentemot egendom.  

Gasflaskor utsatta för brand, intensiv hetta eller lång tids värmeexponering kan orsaka 

gasmolnsexplosion och flasksprängning (orsakssambandet förklaras närmare i 2.2. Gasflaskor i 

brand). Vid en brand i en byggnad där det förekommer, eller förväntas förekomma, gasflaskor, 

kan uppgiften att skydda och varna människor som befinner sig hotande nära skadeplatsen, därför 

betyda en utrymning och avspärrning av ett riskområde (avspärrning beskrivs närmare i 2.2.2. 

Skyddsavstånd), en skyddsåtgärd som av många insatsledare/yttre befäl anser nödvändig. 

Därefter beslutas om insatsen ska vara offensiv eller defensiv.  

Taktikmässiga metoder är avkylning av värmepåverkade gasflaskor och/eller beskjutning av 

värmepåverkade gasflaskor.  

5.1. Avkylning, med vatten, av värmepåverkade gasflaskor 

Värmepåverkade gasflaskor utgör ett potentiellt hot mot utryckande räddningstjänstpersonal. En 

risk för flasksprängning och dess konsekvenser, innebär att räddningstjänsten spärrar av området 

och sedan ställs inför att försöka kyla gasflaskan tills den svalnat tillräckligt för att kunna tas om 

hand. Vad gäller acetylengasflaskor stoppar avkylningen inte ett påbörjat sönderfall av gasen, 

men har en bromsande/uppehållande effekt76. Avkylningen pågår under den tid som 

                                                 

 

74 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
75 Uneram, C. Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats. 2009 
76 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
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räddningstjänsten anser nödvändig, beroende på exempelvis gasens egenskaper, hur länge flaskan 

har varit utsatt för uppvärmning, till vilken temperatur uppvärmningen har skett, etc.  

Om vattenbegjutning är en genomförbar åtgärd ska detta ske från en väl skyddad plats, t.ex. 

bakom en tegelvägg eller en mur. Metoden kan vara svår att genomföra på grund av vattnets 

begränsning i kastlängd tillsammans med kravet på skydd mot splitter och värmestrålning från en 

exploderande gasflaska77. Försök att begränsa branden under denna typ av insats, kan därför 

innebära risker för insatspersonalen under åtgärder som exempelvis uppställning av 

vattenkanoner, vattenbegjutning av näraliggande byggnader, kylning av gasflaskor etc. 

5.2. Defensiv insats 

En defensiv insats innebär att området utryms. Avkylning med vatten sker om möjligt. 

Säkerheten för insatspersonal, och andra människor i omgivningen, prioriteras och 

släckningsarbetet blir mycket svårare - eftersom räddningsstyrkan i det här fallet bara kan spruta 

vatten på avstånd78. I de flesta fall kan gasflaskor som inte innehåller acetylen göras säkra genom 

avkylning. Den inre tryckökningen, orsakad av värme, reduceras eller stoppas, och flaskan kan 

återgå till säkert läge. I dessa fall, kan säkerhetsavståndet minskas avsevärt79. Acetylengasflaskor 

bedöms dock inte kunna göras säkra under denna begränsade tid (detta beskrivs närmare i 2.4. 

Acetylen – ett specialfall). 

Om acetylen befaras förekomma, gäller avspärrningen i minst 24 timmar från att branden släckts, 

då man inte med säkerhet kan bedöma om det kemiska sönderfallet avstannat eller ej, förrän 

flaskan har förblivit kall minst 24 timmar efter avslutad kylning80. I vissa fall hävs inte 

avspärrningarna på flera dagar.  

Vad gäller acetylengasflaskor är frågan efter avslutad kylning och avvaktan i 24 timmar, ändå om 

man åter igen har att göra med en potentiellt farlig flaska där sönderfallet får fritt spelrum. Ett 

alternativ till långvarig kylning kan därför vara att man avbryter all verksamhet inom det 

bedömda riskområdet, kyler flaskan under en eventuell evakuering och avspärrar området i 24 

timmar utan att kyla flaskan ytterligare.81  

                                                 

 

77 Uneram, C. Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats. 2009 
78 Hansson, L. 2013 
79 CFRA Department for communities & local government. Fire and rescue service operational guidance. 

Incident involving hazardous materials. 2012 
80 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
81 Ibid. 
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Den defensiva taktiken går helt enkelt ut på att spärra av ett skyddsområde, kyla gasflaskan (om 

omständigheterna medger detta) med godtagbart skydd och genomföra eventuell evakuering av 

kringboende. Evakuering av boende eller personal i kringliggande verksamheter bedöms med 

stora säkerhetsmarginaler på grund av den risk en exponering utgör vid eventuell sprängning. 82  

Ett exempel ur verkligenheten beskriver valet av en defensiv insats: 

”När vi kom hit var stallet/verkstadsbyggnaden övertända och boningshuset brann. Eftersom 

det fanns uppgifter om att det fanns gasolflaskor och acetylengasflaskor i byggnaderna valde 

vi en defensiv insats på grund av explosionsrisken, säger brandförman Lars-Åke Lindell när 

Norra Skåne pratar med honom vid den eldhärjade gården på torsdagseftermiddagen. Det 

fanns obekräftade rapporter om att två katter och en hund saknas, men inga människoliv var i 

omedelbar fara när brandkåren kom till platsen. 

– Eftersom inga människoliv var i fara inriktade vi oss på att dämpa branden och försöka 

rädda byggnaden som inte hade nåtts av elden. Vi riskerar inte våra egna liv när inga 

människor är i fara, säger Lindell.”83 

5.3. Offensiv insats, beskjutning av värmepåverkade 

acetylengasflaskor 

Offensiv insats innebär att acetylengasflaskor kyls av (om omständigheterna medger detta) 

och/eller att gasflaskorna oskadliggörs genom beskjutning. Genom beskjutning elimineras det hot 

som en brandpåverkad acetylengasflaska utgör, genom att den punkteras med ett antal skott84.  

För att stoppa eller fördröja en tryck- och värmeökning kyls ibland gasflaskorna först med vatten, 

under tiden beskjutning av gasflaskorna förbereds.  

Beskjutning kan innebära räddningstaktiska vinster i form av risker som snabbt kan undanröjas 

och att avspärrningar kan minskas i storlek och tid85. Räddningstjänsten använder därför gärna 

denna metod då omständigheterna medger den. Vissa kommuner har utbildat skyttar inom 

insatspersonalen86, andra tar hjälp utav Polisens utbildade skyttar för beskjutning av gasflaskor87. 

Även gränsöverskridande samarbeten förekommer, där mindre kommuner tar hjälp av 

angränsande kommuners skyttar vid behov.  

                                                 

 

82 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002  
83 Paulsson, P. 2013 
84 Björnström, H. Setterwall, T. Beskjutning av acetylengasflaskor. 2002 
85 Ibid.  
86 Hansson, L. 2013  
87 Johansson, G. 2013 
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6. Statistik bränder 2005 t.o.m. 2011 

6.1. Insatsstatistik – brand i byggnad som handhar gasflaskor med 

brandfarlig gas 

Genom kontakt med Mikael Malmqvist, handläggare på MSB, Enheten för lärande av olyckor 

och kriser genomfördes en genomsökning i MSBs databas88 för insatsrapporter mellan 1 januari 

2005 och 31 december 2011. De parametrar som användes vid sökning av insatsrapporter var 

 Brand i byggnad 

 Industri 

 Gasflaskor 

410 insatser identifieras. 

6.2. Insatsstatistik – avspärrning under avsevärd tid 

En närmare analys av insatserna görs, för att se hur många av dessa 410 insatser som inneburit en 

betydande fördröjning på grund av räddningsledarens beslut att spärra av olycksområdet med 

hänsyn till explosionsrisken. Nya parametrar som används, i tillägg, är 

 Fördröjning av insats, på grund av gasflaskor 

 Avspärrning av riskområde på grund av explosionsrisk  

Resultatet är en identifiering av 42 insatser. Dessa insatsrapporters olycksbeskrivningar finns att 

läsa i rapportens bilagor.  

6.3. Insatsstatistik – avspärrning och fördröjning som har 

konsekvens för insatsens resultat 

Av de 42 insatser som identifieras, där avspärrning sker under avsevärd tid, beskriver 34 

insatsrapporter bränder där närvaron av gasflaskor medfört tidsfördröjning i samband med insats. 

Rapportförfattarens tolkning av insatsbeskrivningarna är därför att gasflaskorna har haft stor 

betydelse för resultatet. Dessa presenteras i antal per år i  

                                                 

 

88 Myndigheten förfogar över inrapporteringssystem som innehåller räddningstjänstens insats, 

olycksundersökningar, dödsbrandsrapportering samt verksamhetsutövares olycksrapportering. Dessa 

inrapporteringar överförs till insamlings- och statistiksystem. 
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Tabell 2. Resultat av genomsökning av MSBs databas över insatsrapporter. Fem av dessa 

innehåller, enligt rapportförfattaren, frågetecken kring huruvida byggnaden varit övertänd vid 

räddningstjänstens framkomst eller ej, och därför om närvaron av gasflaskorna haft betydelse för 

insatsen eller ej. I de övriga åtta bränderna (av de ursprungliga 42) har byggnaderna antingen 

varit övertända vid räddningstjänstens framkomst eller har närvaron av gasflaskorna inte haft 

betydelse för insatsens resultat.    

 

Tabell 2. Resultat av genomsökning av MSBs databas över insatsrapporter. 

Verksamhet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lager - - - - 2 - - 

Reparationsverkstad 3 4 2 1 3 1 1 

Industrihotell - 1 - - - 1 1 

Metall-/maskinindustri - - 1 1 - 1 3 

Trävaruindustri - - 1 - - - - 

Annan industri - 1 - 1 - - - 

Annan tillverkn. industri 1 1 - 1 - 1 - 

Kemisk industri - 1 - - - - - 

Totalt antal insatser 4 8 4 4 5 4 5 

 

Resultatet av genomsökningen av MSBs databas över insatsrapporter och den efterföljande 

tolkningen av insatsbeskrivningarna ger statistik gällande en sjuårig tidsperiod. Statistiken visar 

att bränder där närvaron av gasflaskor medför ett beslut om avspärrning, inträffar vid minst 29, 

max 34, tillfällen. Om räddningstjänsten inte hade behövt beakta närvaron av gasflaskor under 

dessa räddningsinsatser, bedömer rapportförfattaren att åtgärder för att kunna rädda delar av 

berörd fastighet/egendom hade kunnat utföras. I ett vidare perspektiv hindrar därför närvaron av 

gasflaskorna en omedelbar och effektiv räddningsinsats i dessa 29 (34) bränder.   
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7. Diskussion  

En frågeställning i rapporten är hur ofta utfallet av en insats, i samband med en brand i en 

byggnad, påverkas negativt av närvaron av gasflaskor. Rapportens tolkning av tillhandahållna 

insatsrapporter ger endast en uppfattning om med vilken frekvens dessa bränder sker i Sverige. 

Den presenterade statistiken bygger på insatsbeskrivningen i respektive insatsrapport och var och 

en av insatserna har inte undersökts närmre gällande detaljer som inte angetts i dessa 

beskrivningar. Rapporten tar därför heller inte hänsyn till brandförloppet i övrigt. Därmed ska 

den presenterade statistiken endast ses som ett underlag för tolkning. Resultatet av statistiken ger 

en uppfattning om hur ofta dessa bränder, där närvaron av gasflaskor betyder en tidsfördröjning 

av räddningsinsatsen, inträffar och om statistiken visar en problematik. 

Statistiken visar att närvaron av gasflaskor i minst 29 fall, under en sjuårig tidsperiod, har haft 

stor betydelse för räddningsledarens val av insatstaktik, och därmed också stor betydelse för 

resultatet (vad som har kunnat räddas, om alls). Frågan om vad som hade kunnat räddas om man 

inte hade fått problem med att lokalisera och oskadliggöra gasflaskorna är något som skulle kräva 

en mer ingående undersökning av vart och ett händelseförlopp. Det enkla konstaterandet av de 29 

fallen väger ändå, enligt min mening, tungt. Hade gasflaskorna inte funnits där, eller varit 

placerade i en exempelvis skyddad container eller egen brandcell, hade hela eller delar av 

egendomen möjligtvis gått att rädda. Slutsatsen är att närvaron av gasflaskor har medfört stora 

materiella skador. Verksamhetsinnehavarna har lidit ekonomisk förlust och kanske även upplevt 

känslomässiga skador till följd av branden.  

Även samhällsekonomiska kostnader uppstår vid dessa omfattande bränder. Om 

ersättningsanspråken riktade mot försäkringsbolagen är ansenliga på grund av omfattade skador 

kommer detta sannolikt ge utslag i form av högre försäkringspremier89. Även andra 

samhällsekonomiska aspekter uppstår, då räddningsinsatserna kan bli resurskrävande och 

tidskrävande.  

Att problematiken finns i hela Sverige är ett faktum, och små kommuner drabbas lika ofta som 

stora. Visst skulle detta påstående kunna utvecklas och presenteras procentuellt, men i sak spelar 

det ingen roll i vilken kommun en verksamhet brinner ner till marken; – det avgörande är att det 

inträffar.  

Lagstiftningen kring handhavandet av gasflaskor stipulerar verksamhetens (byggnadsägaren eller 

nyttjanderättshavaren) skyldighet att utvärdera vilka risker närvaron av dessa medför, och 

tillgodose behovet som följer. Ett viktigt syfte, i och med ikraftträdandet av LSO den 1 januari 

2004, var att öka innehavarnas medvetenhet och ansvar för brandskyddsarbetet. 

Arbetsmiljöverket har, enligt min mening, utfärdat betydligt mer ingående bestämmelser än MSB 

                                                 

 

89 Higberg, K. 2013 
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har gjort inom sitt ansvarområde. Den tänkta fördelen av att ändra detaljstyrning i 

Räddningstjänstlagen till målstyrning i LSO var troligen att få innehavarna att mer aktivt arbeta 

med säkerhetsfrågor, vilket kanske blev resultatet i vissa fall. Andra uppnår kanske brandsäkerhet 

genom inhyrning av externa konsulter, samtidigt som det fortfarande finns innehavare som inte 

inser vidden av skyldigheterna och fördelen av att ha ett fullgott skydd. Frågan är alltså hur man 

når de sistnämnda grupperna.  

”Det ligger i sakens natur att det är svårt att avgöra vad som är rimligt att göra för att skydda sig 

mot faror som troligtvis aldrig blir verklighet”, som Vilhelm Persson90 skriver. Jag tror det ligger 

mycket i detta påstående. En innehavare som sett hela sin verksamhet brinna ner till grunden, 

eller som sett i verkligheten hur en värmepåverkad gasflaska exploderar i alla riktningar och där 

metallsplitter landar över 200 meter från ursprungsplatsen, iakttar troligen stor försiktighet i 

framtida handhavande av gasflaskor. Lösningen kan vara åtgärder för att bringa kunskap till 

vederbörande. Detta betyder information och bättre kännedom om potentiella följder av 

felhantering av gasflaskor, något som kanske MSB eller räddningstjänsten kan erbjuda. 

Rapporten har tidigare berört Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar, som ibland stipulerar 

tydligare krav på arbetsplatsens utformning och säkerhet för personalen91, än LSO och LBE gör. 

Detta till trots, har räddningstjänsten endast mandat att utföra tillsyn gällande efterlevnaden av 

LSO och LBE. Räddningstjänsten kan genom tillståndshanteringen av brandfarliga och explosiva 

varor, ställa krav på hanteringen av gasflaskor innehållande dessa varor, men frågan är om och 

hur de kan ställa krav på hanteringen gällande andra typer av gasflaskor.  

För hantering av gasflaskor med brandfarlig gas gäller LBE och MSBs föreskrifter92, men för 

hantering av gasflaskor med annan gas som inte är brandfarlig gäller bara Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter93. Häri ligger också problemets kärna, om man ser utifrån räddningstjänstens 

synvinkel. Värmepåverkade gasflaskor, oavsett innehåll, är dels ett potentiellt hot vid brand och 

insats där dessa kan finnas, dels är dessa även ett potentiellt hot mot människors liv, hälsa och 

säkerhet i vardagen. Kanske kan räddningstjänsten samverka med Arbetsmiljöverkets 

tillsynsförrättare, om man upptäcker en otillbörlig hantering, men frågan om upptäckt av dessa 

kvarstår (temastyrda tillsyner kan självklart var en väg). Alla gasflaskor medför explosionsrisk 

vid brand och det är trots allt, räddningstjänstens personal, och inte Arbetsmiljöverkets, som 

riskerar liv och hälsa vid en brand i dessa verksamheter. Är tanken från lagstiftarna att man ska 

nå verksamhetsägare genom tillämpningen av LSO, där det står att vederbörande i skälig 

omfattning skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 

                                                 

 

90 Persson, V. Skäligt brandskydd. 2009 
91 AFS 2009:2 
92 SÄIFS 1998:7 
93 AFS 2001:4 samt AFS 1997:7  
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begränsa skador till följd av brand94? Jag tycker det är en glasklar koppling, men svårigheterna 

för tillsynsförrättaren kan vara att komma till rätta med de brister i brandskyddet som man finner 

i samband med tillsynsbesöken.  

Det är en komplicerad uppgift att bedöma vilka brandskyddsåtgärder som bör vidtas, där nytta 

måste vägas mot kostnad, enbart utifrån meningen ”åtgärder som behövs för att förebygga brand 

och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand” som stöd i lagtext. Tillsyn enligt LSO 

är trots allt endast en kontroll av att innehavaren har tagit sitt ansvar enligt lagen. Ansvaret att 

verka rådgivande och informativ i brandskyddsfrågor är viktig, men kommunen får å andra sidan 

inte verka konkurrensmässigt gentemot de företag som bedriver konsultverksamhet i 

brandskyddsfrågor. Det kan i vissa fall, där en enskild kanske frågar vad denne exakt ska ha för 

brandskydd, vara svårt att veta var gränsen för rådgivning och konsulterande dras.    

Betraktar man tillsynen av brandskyddet i det stora hela, är tillsynsverksamheten en viktig del av 

det förebyggande arbete som pågår i samhället. Stora ansträngningar görs ute i kommunerna för 

att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser. Kommunerna har 

möjlighet att anpassa sin tillsynsverksamhet utifrån lokala förhållanden och kan rikta 

tillsynsarbetet mot verksamheter där behovet anses större just då95. Intentionen hos lagstiftaren är 

kanske att de som har ett skäligt brandskydd och en väl fungerande egenkontroll, på sikt inte ska 

behöva bli föremål för tillsynsbesök så ofta som tidigare. Det gör att räddningstjänsten kan lägga 

sina resurser på objekt som har ett sämre brandskydd eller där riskerna med brand är särskilt 

stora. Oavsett om gasflaskorna innehåller brandfarlig gas (där räddningstjänsten faktiskt kan 

ställa detaljerade krav på hanteringen) eller inte, borde inriktade kampanjer, i syfte av att 

informera verksamheter som kan tänkas hantera gasflaskor, kunna verka förebyggande till viss 

del.  

Slutsatsen är att behov av tydligt utformade och publicerade regler, verkar föreligga. 

Byggnadsinnehavare och verksamhetsinnehavare kan i och för sig ta hjälp av specialiserade 

konsulter som har bättre förutsättningar att bedöma vilken skyddsnivå som är skälig, men detta är 

i verkligheten inte något som alla berörda bekostar. Att uppfylla gällande lagstiftning måste bli 

självklart, och lättare.   

  

                                                 

 

94 2 § LSO  
95 Proposition 2002/03:119. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. 
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8. Förslag till fortsatt arbete 

Jag tror att en hantering av gasflaskor sker med större säkerhetsmarginal om 

verksamhetsinnehavare och användare sett en värmepåverkad gasflaska explodera ”i 

verkligheten”. Kommunerna med myndigheten, MSB, i ryggen, skulle därför kunna påbörja en 

rikstäckande kampanj. Både bilder och textmaterial skulle kunna tjäna som information och 

”skräckinjagande exempel”, men kanske kan utbildningstillfällen, där berörda i kommunen bjuds 

in för demonstration av en flasksprängning, även vara genomförbara åtgärder. Andra alternativ 

som är möjliga är temastyrda tillsyner. 

Stora säkerhetsmarginaler används i samband med räddningsinsatser av detta slag då alla 

värmepåverkade gasflaskor, oavsett innehåll, medför betydande risker. På grund av farorna med 

acetylen och på grund av att identiteten på gasflaskor inte alltid går att fastställa med säkerhet, 

utan ibland måste antas vara acetylengasflaskor, kan alla gasflaskor utgöra en anledning till 

avspärrning av ett skyddsområde under en längre tid, med stora konsekvenser som sannolika 

följder. Hanteringen av alla gasflaskor bör därför ses över, i ett försök att minska antalet insatser 

som blir ineffektiva – resultatmässigt och samhällskostnadsmässigt. Kommunerna, d.v.s. 

räddningstjänsterna, måste därför använda tillsyn enligt LSO. Processen kan dock bli svår och 

långdragen, om ett föreläggande i överklagas, då ”skäligt brandskydd” är en omdiskuterad fras, 

utan något detaljerat facit. Kanske kan räddningstjänsten argumentera för stora ekonomiska 

förluster för verksamhetsinnehavarna/-ägarna i händelse av en brand, eftersom räddningstjänsten 

kan besluta att spärra av området istället för att kunna rädda hela egendomen, eller delar av den. 

Likaså kan försäkringsbolagen begränsa sitt ekonomiska ansvar vid utbetalning av ersättning96, 

men dessa argument kan naturligtvis endast användas som incitament. På något sätt borde det 

istället framgå att såväl skadeståndsrättsligt som straffrättsligt ansvar kan aktualiseras i efterhand 

om en brand bryter ut. Ansvar kan i princip utkrävas av den som inte lever upp till de krav som 

följer av LSO. En intressant vidare undersökning skulle därför, i min mening, vara att granska 

hur ofta detta skett, om alls i något fall. I ett vidare perspektiv är rättspraxis ett faktum som skulle 

kunna hjälpa tillsynsverksamheterna att åberopa de enskildes skyldigheter enligt LSO.   

Resultatet av rapporten och dess presentation av insatsstatistik, skulle kunna tjäna som underlag i 

en vidare analys av hur stora ersättningar försäkringsbolagen betalat ut under samma tidsperiod. 

En fördjupad analys kan ge en bild av verksamhetsbortfall, samhällsvärdet i byggnaden (inträffar 

branden i t.ex. ett industrihotell skulle teoretiskt sett alla inhyrda verksamheter kunna drabbas vid 

en utrymning och avspärrning under minst 24 timmar), omfattningen på bygganden och 

samhällskostnaderna i övrigt.  

  

                                                 

 

96 Higberg, K. 2013 
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10. Bilagor 

10.1. Insatsbeskrivningar  

Kommuner skrivna med fet stil, är bränder där närvaron av gasflaskor medfört tidsfördröjning i samband med insats. Kommuner skrivna med fet stil, 

samt markerade med (*), är insatsbeskrivningar som innehåller frågetecken kring huruvida byggnaden varit övertänd vid räddningstjänstens framkomst 

eller ej, och därför om närvaron av gasflaskorna haft betydelse för insatsen eller ej. Rapportförfattaren anser inte att det med säkerhet, utifrån 

beskrivningen, går att säkerställa detta. Kommuner skrivna med kursiv stil är bränder där byggnaderna antingen varit övertända vid räddningstjänstens 

framkomst, eller där närvaron av gasflaskorna inte haft betydelse för insatsens resultat. 

10.1.1. Insatsbeskrivningar 2005 

Tabell 3. Insatsrapporter 2005. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen. 

Kommun Insatsbeskrivning 

Lund 

(*) 

Fullt utbruten brand med kraftig rökutveckling. Personal utrymnt byggnaden. Gasflaskor kvar i byggnaden. Den första taktiska 

grundinriktningen blev att spärra av. Yttre avspärrningen gällde fabriksområdet, med hjälp av polisen bevakades en infart till området. Den 

inre avspärrningen som senare kom att etableras var cirka 100 meter från den brinnande byg gnaden. Anledningen till avspärrningarna var att 

det framkom uppgifter om att det fanns gasflaskor kvar i byggnaden. Av säkerhetsskäl beslutades därför om avståndet ca 300 meter gällande 

de yttre avspärrningarna. Personal och nära boende utrymdes til l byggnad på säkert avstånd med hjälp av polis. Då inget vattenpostnät 

fanns att tillgå samt i kombination med att Sydstens egen pump var ur funktion tillgodosågs vattenförsörjningen med hjälp av en motorspruta. 

Med RCBs hjälp och (Per Björkman) den bakre staben i Lund ( AK, NB)  diskuterades avlösningar för räddningspersonalen. Avlösningar 

skedde med hjälp av Veberöd, Genarp, Staffanstorp. Då brandens intensitet minskat (till följd av att materialet brunnit av) kunde branden 

släckas med hjälp a v yttre släckning. Detta på grund av att det var oklart huruvida gasflaskor fanns kvar i byggnaden. Den påverkade 

byggnaden, stenkrossen, förbinds med transportband med en annan byggnad eftersom denna del ännu var opåverkad beslutades om 

begränsningslinjer. En styrka med hjälp av ett höjdfordon höll denna begränsningslinje. Denna styrka bildade sek tor begränsning under 

ledning av Revinges förman. Efter en cirka en timme togs beslut om att förflytta begränsningslinjen in i den branddrabbade byggnaden. 

Begränsningslinjen sattes vid en brandcellsgräns och i samband med detta beslut togs reservenh eten i anspråk. Räddningstjänsten 

avslutades 04.30 därefter övertog väktare bevakningen tills ordinarie personal fanns på plats. 
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Mjölby Brand i bilverkstad Vid framkomst var hela verkstan övertänd, fick besked att det fanns tre stycken gasflaskor en stor två stycken små. Drog 

tillbaka brandstyrkan utrymde och spärrade av området. Ställde upp tankbil med vattenkanon så vi kunde skydda boningshuset som vi 

klarade. Tog ut skytt från Motala räddningstjänst som sköt den stora flaskan med tre skott  och den blev ofarlig. R iggade upp obemannad 

vattenkanon som kylde dom små flaskorna tills faran var över. Utrym, avspärra.Begärde skytt från Motala Räddningstjänst som sköt en 

gasflaska. 

Staffanstorp 

 

 

 

 

Inbrottlarmet gick igång, ägaren var på kontoret, han gick och kontrollerade verkstaden, såg att det brand i en av bilarna. Han stängde dörren 

och larmade 112 När 396 kom fram möttes han av ägeren som vom sa att det brand i en av bilarna, vi kontrollerade genom att öppna en dörr, 

röken var då ogenomtränglig, han berättade då att det fanns flera olika gas flaskor i lokalen. När styrkan kom fram gick de in och hämtade två 

gasflaskor som stod vid dörren. Det var då så varmt att de inte kunde gå in och börja släcka. De började såga upp en port för att släppa ut 

värmen, samt att kyla brandgaser utifrån. Beslut: 1 säkra gasflaskorna, helst få ut dessa. Beslut: 2 begränsa branden till verkstadsdelen, 

därefter med högtrycksventilering i ryggen försöka släcka verkstaden. Lämnade över bevakningsansvaret till ägaren kl.02,08 med 

försäkrinsbolagets godkännande. 

Strängnäs 

(*) 

Ägaren höll folket från platsen. BIS låt det brinna vi bevakar på avstånd. 2 barn hämtades från en fastighet 50 m från verkstaden. Garaget 

innehöll 3 st acetylengasflaskor, 2 st syrgasflaskor och en argon. Vi hörde tydliga puffar när någon flaska rämmade. Polisen spärrade av 

vägen vid Björnnäs och Sörtorp samt utrynde 6 st fastigheter. Utrymningen klar 17.22. Vi beslöt att kyla fastigheten och flaskorna från 

skyddad plats med vattenkanon. Det gick åt 700 m 76 mm slang och 2 st motorsprutor. Vattengivningen påbörjades kl. 20.15 och höll på till 

08.00 dagen därpå. Kl 09.30 sköt polisen sönder flaskorna och avspärrningen och utrymningen kunde hävas. Utrymning av 6 st fastigheter 

som låg inom riskzonen 
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10.1.2. Insatsbeskrivningar 2006 

Tabell 4. Insatsrapporter 2006. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen. 

Kommun Insatsbeskrivning 

Båstad 

(*) 

Sammanfattning endast från 205s ankomst! Under framfart fick 205 information via radiotrafiken att Stn 330 samt stn 350 samt 206 VBI var 

larmade. 331 begärde även direkt under utryckning att man skulle larma ut gasskyttar från Ängelholm. Brytpunkt be gärdes och meddelades 

av 336 till Hallandsvägen vid Skånebil.  Vid framkomst fick PS besked att det brann runt en acetylengasflaska. Personal från stn 330 hade via 

intilliggande utrymme varit inne och ordnat så att behållaren kyldes via en fogfighter so m man riggat upp. Stn 350 fick direkt till uppgift att 

spärra av så att inga fordon kom in på Kalkvägen och ca 10:15 beslutades att spärra av Hallandsvägen direkt nedanför Verkstaden så trafiken 

leddes via Stationen. Stn 350 uppgift var att upprätthå lla avspärrningen tillsammans med Polisen under insatsen, samtidigt som dessa var 

gripbara.  10:15 206 anländer och får kort lägesrapport av 205. 206 rapporterar bakåt mot Hals. PS och RE beslutar att PS fortsätter som RL 

och RE blir ledningsstöd. PS och RE går igenom läget och ev risker och då vi fått besked att branden kring flaskan är släckt men att det väser 

så man misstänker läckage beslutas att strömen skall stängas av. Huvudavstängning är inne i verkstaden så Kraftaktörerna får kontaktas för 

att bryta denna utifrån.  10:30 Högtrycksfläkt sätts in för att ventillera verkstaden från eventuell gas som läckt ut i byggnaden och 10:35 får vi 

besked att strömmen i byggnaden är bruten. Kontroll sker även om det finns personer i intilliggande fastigheter. Det konstateras att dessa är 

tomma föutom ett hus där en handikappad äldre man bor samt ett hus där endast barnen är hemma.  Personal från Ängelholm anländer och 

rekar möjligheten att skjuta flaskan. Ma ser risker med att skjuta den som den står innomhus. Riskområde finns då ev kula kan gå 

igenomväggar och hota bakomliggande hus. Ev omfall diskuteras av PS &amp; RE kring att ev sänka flaskan i närbelägen damm eller på 

annat sätt hålla flaskan under kylning under minst 24 timmar. förfly ttning innebär även det stora risker.  10:53 Ängelholms personal rekar även 

om flaska om möjligt är tom men konstaterar att där är tryck kvar i flaskan och rekar på nytt om skjutning är möjlig.  11:00 beslut tas att skjuta 

flaskan på plats. Avspärrni ng av bakomliggande trafik samt utrymning av intilliggande hus skall genomföras innan skjutning sker. Polien får till 

uppgift att kontrollera och utrymma husen och när detta är genomfört skall Rtj underrättas så skjjutning kan ske.  10:38 Skjutning g enomförd. 

Beslut att släppa på ordinarie trafik igen samt personer i byggnaderna intill kan återgå. Samtliga avspärrningar hävs. Flasakn tas ut från 

lokalen och dessa ventilleras.  - LSO 3 kap 9§: Avslut av räddningsinsats - Beslutsfattare: PS Tid fö r avslut: 10:45 Behov av bevakning, 

restvärde etc: Inget behov av restvärde eller bevakning behövs.  Övrigt enligt ovan: - LSO 6 kap 2§: Ingrepp i annans rätt -  Beslutsfattare: PS 

Tidpunkt för beslut: Enligt tider ovan Vem och vad beslutet avser sam t tidsomfattning: Allmänhet och villaägare i bedömt riskområde. beslutet 

omfattar tillträde till allmän väg samt tillträde till egna fastigheter.  Skäl till beslut: Risker för splitter vid ev explosion och riskområde vid 

beskjutning av gasflaskor.  U tförare av uppgiften: Rtj och Polis 

Enköping 

 

Enköping 

Före räddningstjänstens ankomst hade en privatperson ring 112 och larmat om branden. Ägaren fick ett telefonsamtal från samma person som 

larmat räddningstjänsten och han meddelade att det brann i byggnaden. Ägaren som bor i närheten sprang till den brinnande byggnaden för 

kontroll, därefter sprang han till 2 st vägbommar som var låsta nattetid. Han öppnade båda vägbommarna så att räddningstjänsten kunde få 
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(forts) 

 

 

fritt tillträde till platsen. När första styrkan anlänt till platsen mötte ägaren upp och informerade styrkeledaren om läget på platsen. 

Räddningsledaren anlände till platsen som andra enhet och anslöt till platsen där ägaren och styrkeledaren befann sig, ägaren informerade om 

at t det fanns gastuber i den brinnande byggnaden och en traktorlastare och blästringsutrustning mm, han informerade om att det var en 

brandvägg mellan byggnaderna utförd i tegel och plåt i brandklass EI60. Beslut i stort blev att byggnaden som brinner få r brinna pga 

gasflaskorna, begränsningslinje blir tegelväggen mot anslutande byggnad. Beslut om defensiv insats med försök om att begränsa 

brandspridning till angränsande brandcell. Under första mötet med ägaren och SL/RL hörs en explosion från den  

brinnande byggnaden. Styrkeledaren informerar personalen och påbörjar flyttning av brandfordon och omgruppering av brandmännen i skydd 

bakom brandväggen. Efter ca 20 minuter hörs en andra explosion från byggnaden och delar av takplåt flyger ca 50 m från byggnaden, i 

samband med den andra explosionen halkar styrkeledaren och stukar vänster fot. Efter dom båda explosionerna kändes det bra att inte något 

allvarligt hade hänt i samband med explosionerna, ett kortmöte ägde rum med ägaren och SL/RL där det konstaterades att gasflaskorna hade 

exploderat och att faran bedömdes var över. Flera styrkor anländer till platsen från station 210, 220, 100, 300. En tredje explosion hörs från 

den brinnande byggnaden ca 06,55 vilket medför att det blir stor oro på platsen eftersom dom tidigare explosionerna bedömdes vara från 

gasflaskorna i byggnaden. Efter diskussioner mellan ägaren och SL/RL så garanterade ägaren att det inte fanns något annat som kan 

explodera i byggnaden. Räddningsledaren kontaktade försäkringsgivaren som var Länsförsäkringar och informerade om läget, stabsbefälet 

kontaktade en restvärdesledare från Stockholm och förberedde honom på att det eventuellt kunde bli restvärde i angränsande brandceller, 

vilket det inte blev 

Kiruna Ägaren kände tidigt på morgonen röklukt men kunde inte lokalisera var det kom ifrån. Då branden upptäcktes försökte ägaren själv släcka med 

vattenslang och pulversläckare men det misslyckades. Vid vår framkomst kunde branden lokaliseras till övre pla n på produktionsbyggnaden, 

bis blev inledningsvis att rökdykarinsats skulle göras först efter att samtliga gasflaskor tagits ur byggnaden. Rökdykarna kund inte göra mycket 

eftersom förloppet var mycket snabbt och omfall gjordes. Pga rasrisk så beslutades att invändig släckning inte längre var aktuellt. Säkra 

brandspridning till intilliggande fastighet vilket lyckades till fullo. Hjälp med begränsning togs av flygets skumbilar som användes i 

"säkringsarbetet".  Verkstadsdel/garage byggnad kunde r äddas. Det visade sig att samtliga gasflaskor inte var ute ur byggnaden som ägaren 

sade utan flertal flaskor av märket "atal" återfanns inne i byggnaden därför beslutades att vägen spärras av och kylning av flaskorna skall 

göras från skyddad plats. T emp kontroll med hjälp av värmekamera gjordes fortlöpande ända tills risken var borta. Kontakt med bakre stab 

som upprättades på brandstationen var till stor hjälp. Många personer deltog i släckningsarbetet, bevakning av objektet gjordes under natten 

med två man från räddningstjänsten. 

Luleå 

 

 

Luleå 

(forts) 

Lördag morgon 13 maj 2006 kl 05:14  inkommer automatisktbrandlarm till västra vakten från sektion 5 fordonsverkstad, vilket vidareförmedlas 

till SOS Alarm. En minut senare inkommer samtal från en anställd till västra vakten att det handlar om en omfa ttande brand i hjullastare inne i 

fordonsverkstan. Framkomst ca kl 05:26 kraftig rökutveckling från en port på öster sida om byggnaden samt via rökluckor.Första information till 

Styrkeledare från gaskontrollant är att det finns minst 3 st gaskärror i nvid hjullastaren som brinner. Beslut: Spärra av ett riskområde på 300m i 

alla riktningar ifrån brandplatsen.  - Byte av räddningsledare  Tid för överlämnande: 05:40 Tidigare räddningsledare: Klas Sandström Ny 
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räddningsledare: Mats Carlsson Konsekvens av olyckan (människor/egendom/miljö): Skyddsavstånd 300 m (Riskområde) p.ga gasflaskor. 

Kraftig rökutveckling i byggnaden. Kl 06:40 utför Räddningstjänsten restvärde  på maskintruckar och lok i skydd av murad vägg. Ca 07:15 har 

bran den i hjullastaren avtagit så att man kan lokalisera gaskärrorna i skydd av en kulle.  Beslut: Kyla gasflaskorna med en obemannad 

vattenkanon.  Lägesrapport: Olyckan är statisk. Temperaturmätning utförs efter 2 timmar, förlänger kylning till kl 11:00 . Kl 11:10 efter nogrann 

kontroll av gasflaskorna blir dom transporterade till ett vatten fyllt dike.   Objekt: Fordonsverkstad Skada: Hjullastare Hot: Explosion av 

gasflaskor Avsikt med insats: Säkerställa ett riskområde så att inga personer kommer till skada 

Sandviken Fastighetsägaren upptäckte branden och larmade via SOS. Fastighetens övervåning brann då med kraftiga lågor. Risk för brandspridning 

fanns till bostadshuset. En överhängande risk för explosion fanns då tre st tryckkärl fanns i den övertända byggnaden. Beslutet blev att skydda 

bostadshuset och att försöka kyla gasflaskorna från en skyddad position. Ett beslut togs även att stänga av vägarna Rv 80 samt Rv 68 för 

explosionsrisken. 

Strömsund Verkstaden (pannrummet) övertänt. Explosionsrisk från gasflaskor för svetsning. Då räddningstjänsten kom på plats var pannrumsdelen 

övertänt. Elden spred sig till verkstaden där det fanns gastuber samt last- och personbilsdäck ca: 50 st. Dessutom fanns brännbara vätskor. 

Explosioner inträffade under släckningsarbetet. Avspärrning, passiv släckning från skyddad plats. Avstängning av länsväg 331 och 346. Även 

avstängning av järnvägen,  Forsmo - Hotingbanan. Restvärdesräddning påbörjades tidigt. Skoter, motorcyckel  2 personbilar (volvo) och buss 

fördes i säkerhet även om dom var väldigt sotiga. 

Tyresö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyresö 

(forts) 

 

Fullständig dokumentation och foton länkade.  RC: 112 larm om rök från en lagerlokal, anmälaren slänger på luren under intervjuven, 

beredskapsstyrkan inlarmade 21.35 prio 1 till Haninge brandstation/KAS Beredskapsstyrkan inkallad 22.46-09.21/RC.dee 8 08: Utvecklad 

brand i ett ca 60 x 50 m stort, enplans industrihotell, med en vidbyggd 2-vånings kontorsbyggnad. I byggnaden finns ett 10-tal företag, bl a 

Eloxal (metallbehandlling) som hanterar stora mängder kemikalier ffa NaOH, Svavelsyra och Salpe tersyra. I byggnaden finns dessutom ett 

antal gasflaskor. BIS: Passiv insats med uppgift för insatta styrkor att bevaka intilliggande fastigheter. Avspärrning av området och evakuering 

av dom närmaste bostadshusen och i övrigt uppmaning till folk att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. (se i200600969). /RJ 

811: Bevakning sektor tre (kontorssidan) passiv insats  med inriktning att begränsa till intilliggande fastigheter/ PD 060326, 448: Se 808:s 

dagboksanteckningar (inkl 448:s åtgärderfr o m 11:00 060326). /TO  441:Vid framkomst ryker det kraftigt från ventilationsgaller mot 

Skogsängsvägen. Går runt byggnaden och ser brandrök tränga fram vid takkonstruktionen runt hela byggnaden och jag vidarbefodrar 

iaktagelserna till 448 . Kommer fram till anmälaren som har en verkstad i byggnaden och frågar om gasflaskor, vi tar ut några flaskor från 

verkstaden och bryter även upp dörren brevid för att det finns flaskor där som vi bär ut. Nu har brandgaserna ökat avsevärt i intensit et och vi 

drar oss tillbaka. Jag tar med personen till 448. Vi bygger upp slangsystem till sektor ett (441) TFT och en fogg och sektor tre (811) matas från 

445 TFT och en fogg för att skydda en lack och plåtverkstad mot brandpåverkan, sätter även kon torsdelen under övertryck med ppv för att ev. 

kunna rärdda den delen av byggnaden men pga skyddsnivå passiv insatts så går det inte att rädda kontoret,det blev bara en fördröjning av 

spridningen till kontoret./TM  431:Löser av Haningestyrkan och får till uppgift att bevaka kontorssidan med inriktning att begränsa intilliggande 
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fastigheter./JW 841: Löser 811 o lägger vatten på fasaden mot bilverkstaden för att förhindra spridning till denna. Uppgiften lyckas enligt min 

uppfattning för att TFT-rör et var uppkoplplat. Vanlig fog var underlägsen./TD 811:Löser 441 överlämning av TO uppgift: Passiv insats enbart 

bevakning, vattenbejutning enbart vid risk för spridning tillintillliggande fastigheter./DK Preliminär bedömning av orsak till olyckan: - LSO 6 kap 

2§: Ingrepp i annans rätt -  Beslutsfattare: RJ/LU Tidpunkt för beslut: 21.35 Vem och vad beslutet avser samt tidsomfattning: Avspärrning och 

utrymning 2006-03-24, 21.35 till 2006-03-27, 18.00 Skäl till beslut: Risk för explosion Utförar e av uppgiften: Polisen  - LSO 3 kap 9§: Avslut av 

räddningsinsats -  Beslutsfattare: LU Tid för avslut: 2006-03-27. 18.00 Behov av bevakning, restvärde etc: Ja, bevakning och inhägnad. 

Kontaktperson ägare/nyttjanderättshavare: Restvärdesledare och f astighetsägare. Fastighetsägaren övertar ansvaret vid rtj. avslut. 

Vetlanda Fastighetsägare kom hem efter arbete i skogen och observerade att det brand uppstått i verkstaden. Försökte själv att släcka med befintlig 

handbrandsläckare men vi ge upp. Branden var mycket kraftig och större delen av byggnaden brann. larmade räddni ngstjänsten. Under 

framkörning fick räddningsenheterna information om att gasflaskor fanns i byggnaden. Vattenbegjutning för kylning av flaskor samt övrig 

släckning av byggnaden skedde av avrigad vattenkanon samt av brandpersonal i skydd. Kontroll av gasflaskor g jordes vid ett flertal tillfällen. 

Flaskorna bedömdes som farliga och hjälp för att oskadliggöra flaskorna begärdes från Räddningstjänsten Jönköping. Efter framkomst av 

personal från Jönköping vidtogs åtgärder för att beskjuta flaskorna (endast 1). Vid beskjutningen inträffade ingen reaktion. Troligtvis hade 

acetylengasflaskan avlastat sig tidigare. Ett litet håll i flaskan topp vid ventilen fanns vi d efterkontroll. Informera alla om att säkerhetsavstånd 

för flasksprängning gällde. Vattenbegjutning av flaskorna, samt övrig släckningsarbete skulle genomföras i skydd. 

Västerås Vid framkomst fick jag information om att brand uppståt pga läckage från acetylengasflaskan. Verkstaden var full med svarta brandgaser. 

beslut blev utrymning i närområdet och arbeta i skydd av en betongvägg. vi satt en tryckande fläckt i en dörröppning för att om möjligt få bättre 

sikt. Vår brand ing. som är gasflaskskytt övertog räddningsledarskapet och försökte hitta någon säker skjutvinkel men det gick inte. beslutet 

blev avspärrning i 24 timmar. 

Växjö 

 

 

 

 

 

 

Växjö 

(forts) 

 

 

Larmbeskedet industribrand på Unitech Illervägen 13 på Norra industriområdet. Klockan 01.09 larmade en man som såg på avstånd att det 

brann på denna adress (mannen är brandman från Odenslanda) Mannen mötte räddningstjänsten vid framkomst. Inga andra människor eller 

bilar hade setts till inom detta område. Vid räddningstjänstens framkomst var det full utvecklad brand i hela fastigheten. Efter en snabb 

orientering runt fastigheten av insatsledaren togs beslutet passiv insats i väntan på besked om gasflaskor i fastigheten. Sos-alarm fick snabbt 

tag i hyresgästen som bekräftade att de fanns en mängd gasflaskor i byggnaden Gasol, Argon, R134 A och fat med etanol. Försökte också få 

kontakt med fastighetsägaren (misslyckades då). Hyresgästen kom sedan ut till brandplatsen och förklarade vad det var för slags tillverkning i 

industribyggnaden och var  gasflaskorna var placerade i byggnaden för en eventuell  släckinsats. Polisen satte upp vägspärrar till området och 

domfällevägen spärrades av. Räddningstjänsten bevakade branden och skyddade närliggande byggnader till ca kl 04.00 då släckinsats 

påbörjades och risken för explosion hade minskat betydligt. Bevakningen efter räddningsinsatsen övertogs av ägaren kl 09.30. Initialt en 

passiv insats mot denna fastighet pga risken för explosion av gasflaskor. Skydda närliggande fastigheter vid ev explosion. Spärra av området, 

tillfartvägar (polis) 
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Österåker 

 

 

 

 

 

 

 

Granne upptäckt att det brinner i verkstaden, meddelar ägaren, som försöker släcka med vatten slang men får inte fram vatten förmodligen 

pga. att säkringar utlöst till vattenpumpen. Sedan försöker han bära ut gasflaskor, men får avbryta pga. värmen , han bränner sig på båda 

händerna. Verkstaden är övertänt vid vår ankomst, pratar med ägaren som talar om att det finns gasflaskor i verkstaden, 1st liten Acetylen, 1st 

liten Oxygen samt en Mison. Jag tar beslutet att inriktningen blir att förhindra brandspridning till intilliggande boningshus med utvänding 

släckning i skydd för ev flaskexplosition. 10:15 tas beslut om alla som bor på Flädervägen i Österåkers kommun skall evakueras enligt LSO 

6kap. 2§ pågrund av risken för kärlsprägning av acetylen gasflaska. Beslutet tas av KE. Samtidigt påbörjar räddningstjänsten en passiv insats 

som innebar a tt vi riggade upp en kanon som skulle förhoppningsvis kyla flaskorna. RVR-ledare informeras om detta och tas fram till platsen. 

Klockan 22:10 togs beslut om att räddningstjänsten skulle upphöra då man lokaliserat gasflaskorna och sett att dom stod i en trälåda som näst 

intill var opåverkad av branden. Därför gick vi in och kontrollerade flaskpaketet (acetylen och syrgas) och kunde konstatera att vi utan risk 

kunde lägga ner dom i en av våra tankar och sedan avblåsa hela insattsen och meddela dom som blivit evakuerade. Beslutet om 

räddningstjänstens upphörande togs av MK. / KE 
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10.1.3. Insatsbeskrivningar 2007 

Tabell 5. Insatsrapporter 2007. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen. 

Kommun Insatsbeskrivning 

Hudiksvall Vid våran framkomst så var det brand över nästan hela taket. Jag fick i ett tidigt skede reda på att det fanns gasflaskor i byggnaden så mitt 

beslut blev att vi skulle  dämpa branden från utsidan och i skydd p.g.a. explostionsrisken.Efter det att bra nden hade pågott någon timme så 

fick jag reda på att det fanns 3000 l disel i en del av byggnaden då blev mitt beslut att låta det brinna så att vi inte skulle få oljesmittat 

släckvatten i backen. 

Klippan Larm om brand i bilverkstad. Bilverkstad med angränsande byggnad, där det börjat brinna i förådsdelen. Nyttjanderättshavaren får inbrottslarm 

från bevakningsbolaget och är själv först på plats. När räddningstjänsten anländer är förrådsbyggnaden redan övertänd. Det är en tidsfråga 

innan det sprider sig till verkstadsdelen. På nyttjanderättshavarens beskrivning koncentrerar sig räddningspersonalen på att försöka ta ut 

gasflaskorna. Enligt nyt tjanderättshavaren finns det fyra gasflaskor i byggnaden. Två acetylengasflaskor, en syrgasflaska och en mison flaska. 

Räddningspersonalen lyckas få ut en acetylengasflaska och en syrgasflaska, men en misonflaska och en acetylengasflaska blir kvar i 

byggnaden. Branden sprider sig till verkstadsbyggnaden och det blir omöjligt att ta sig in och försöka få ut den återstående acetylen flaskan. 

Ett försök görs att sätta en vattenkanon in i verstadsdelen men elden kan ej stoppas och verkstadsdelen blir övertänd. Brandpersonalen drar 

sig tillbaka på grund av risken för att gasflaskan ska explodera och flyga iväg.  Eftersom a cetylenflaskan låg långt in i byggnaden fanns ingen 

möjlighet att skjuta och punktera flaskan. Byggnaden undersöktes runt om med hjälp av kikare. Med hjälp av gatukontoret och polisen 

upprättas avspärrningar ca 300m runt byggnaden. Branden i byggnade n får brinna ut och självslockna. Avspärrningarna hålls i 24 timmar för 

att en eventuell explosion inte skall skada människor i omgivningen. 200700619 03.45 begärs tågstopp och därmed ingrepp i annans rätt. 

Detta på grund av närheten till elledningar och järnvägsspåren. Kraftig strålningsvärme påverkar banområdet. 05.50 tas beslut om att 

avspärrningar skall upprättas på grund av explosionsrisken. Detta innebär ingrepp i annans rätt. Nyttjandrättshavaren är säker på att det finns 

ytterligare en acetylengasflaska i byggnaden och den kraftiga brandpåverkan gör att d et bedöms vara överhängande fara för explosion. Ett 

skyddszon på ca 300m upprättas. Gatorna Stackarpsvägen, Brännerigatan, Fabriksvägen, Kyrkogatan, Ängelholmsvägen spärras av med 

hjälp av Polisen och gatukontoret 20070621 03:30 avspärrningen börjar hävas/minskas in. 04:30.00 Räddningstjänsten upphör och 

avspärrningarna tas bort. 

Lindesberg 

 

 

 

Lindesberg 

Brand i byggnad, verkstad. Under framkörning kommer info om att det finns gasflaskor. 2 stycken gasol, en oxygen och en acetylen. 361 först 

på plats. Upprättar avspärrningar, kyler två stycken intilliggande dieseltankar på ca 3 m3 styck, skyddar inti llliggande byggnader samt skyddar 

mot brandspridning i vegetation. Intilliggande byggnader samt dieseltankar räddas på grund av denna insats.  310 framme på plats 16.41. Har 

under framkörningen larmat gasflaskeskytt från Nerikes Brandkår samt ställt 341 på fiktiv station för upprätthållande av beredskap i Fellingsbro 

och Frövi. Tar över som RL och 603 blir skadeplatschef med fortsatt ansvar för att leda befintligs stykas arbete. Då tid ges utökas 
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(forts) 

 

 

 

avspärrningar samt 361 flyttas så att ett säkerhe tsavstånd på 300 meter fås. Polis är behjälpliga i detta arbete.   Gasflaskeskytt kan inte med 

säkerhet lokalisera och identifiera gasflaskor varpå skytte mot dessa ej är möjligt. Insatsen trappas då ned till övervakning med två man och 

362 över natt en som skydd mot brandspridning samt åtgärder vid eventuell gasflaskeexplosion. Ambulans och Polis får återgå. Ingen sådan 

inträffar under natten. RCB jourbyte sker vid orientering på platsen på morgonen (ML/MJ).  Senare under eftermiddagen kan gasfl askorna 

med säkerhet lokaliseras under plåtar som tidigare utgorde taket på byggnaden. Dessa är kalla och det visar sig att påfyllningventilerna på 

oxygen- och acetylengasflaskorna gett vika. Detta har troligen skett innan räddningstjänstens anskomst oc h har därmed säkerligen bidragit till 

det snabba brandförloppet.  Platsen spärras av i väntan på polisens tekniker. 

Markaryd Vid framkomst var hela lokalen rökfylld. Det fanns acytylenflaskor i huset   Rökdykare hittade branden och släckte den där efter utrymdes 

området i 24 tim  671.Vid framkomst gick vi upp på taket och öppnade rökluckorna därefter gjorde vi rökdykarinsa ts i lokalen och gjorde 

värmekontroll på gasflaskan,konstaterade att den va varm och utrymde området. NH 

Växjö Verkstadsägaren arbetade med en vinkelslip i verkstaden och upptäckte lågor i ögonvrån, han skyndar sig att hämta en släckare som står ca 

10 m bort. När han vänder sig om brinner det för fullt i verkstaden och han inser att han måste ut, under flykte n ut ur lokalen slår han i huvudet 

i något föremål och trillar omkull. Framme vid dörren hör han ett "väsande " ljud och känner en tryckökning i lokalen, precis när han fått upp 

dörren "smäller" något och han kastas ut på uppfarten. Personer ute på g atan hjälper honom att larma. Nivå 10 larm om brand i Växjö 

Billackering Verkstadsgatan 4. Under framkörning till platsen får vi meddelande från SOS att det brinner kraftigt på platsen och SOS frågar om 

larmet skall graderas upp till nivå 15. Jag bekräftar och begär samtidigt stn 120 till stn 100. Strax innan framkomst (ca:500 m från platsen) ser 

jag ett kraftigt rökmoln och när jag svänger in på Verkstadsgatan ser jag en kraftig brand i den aktuella lokalen. Verkstadsdelen är i princip 

övertänd och portarna i lokalen är öpp na. Efter framkomst träffar jag verkstadens ägare och han meddelar att det finns gasflaskor i byggnaden 

och att minst en av dem är en acetylengasflaska. Vidare meddelar han att det finns 2000 liter thinner och ungefär lika mycket färg. Det finns 

även gasol och misongas. Ambulanspersonal har intervjuat ägaren och meddelar kompletterande uppgifter om att det finns gasflaskor i 

byggnaden. Beslutar att ta in 503 till brandplatsen och använda bilens vattenkanon och vattenbegjuta från avstånd. Meddelar Polisen att 

området kommer att vara avspärrat i 24 tim på grund av acetylengasflaskan. Vid 19:30 begär jag upp ytterliggare en vattenkanon. När jag 

sammanträffar med Polisen meddelar jag avstängningar vid Ljungadalsgatan - Mörners väg, Ljungadalsgatan - Hammargatan - Slöjdgatan, 

Blästergatan - Verkstadsgatan och Hammargatan - Blästergatan. Jag tar omgående beslut om att göra en passiv insats och bevaka 

intilliggande byggnader. Våra styrkor får i uppgift att agera i skydd. Organisation skapas runt händelsen och består av Räddningsledare, 

skadeplatschef, 2 sektorschefer, 1 infobefäl samt en bakre stab i RC stn 100. BIS är att begränsa skadan till den byggnad som brinner. TGI 

vattenbegjutning från avstånd. 

Örnsköldsvik 

 

 

verkstan var helt övertänd samt det hade spridit sig till skogen, flera explosioner hede hörts, ägarna och allmänheten fanns i närheten. 

aspärrning risk för att gasflaskor ej nexploderat. begräsning av skogsbranden, sökring av intilligande byggnader kylning, av området där 

verksatn brunnit ner(obemannad vattenkanon) släckning av skogsbranden, när faran för ytterligare explosinoner bedömdes vara över vidtog 
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ordentlig eftersläckning även på verkstan. En kraftig explosion inträffade i närheten av två av våra grabbar när de gjorde första insats för att 

säkra intilliggande byggand. vi fick sen reda på att oxygen fanns intill verkstan på "gaskärra" tillsammans med gasol. efter explosinonen var 

hela " kärran" med gasflaskor borta(ägarnas anm.) vi hade inte blivit informerade i inledningskede att det fanns och vart, endast att den gasol 

som existerade redan hade exploderat innan vi kom. sedan hittades gasolbehållaren(P11) c:a 25 meter i sydlig rikt ining mot en uthusvägg. 

under natten hittdes en uppfläkt oxygentub c:a 10 liter tillsamans med stativet också c:a 25 i so riktning. Övrikt. kl 21:15 fick vi ett 

förstärkningslarm till norrfors då hade vi läget under kontroll så 3 man + brandbil 681 hjälpte till där. de var åter c:a 24.00 styrkan från tre-sjö 

återvände vid c:a 01.00 1 man från gideå och 1 man från björna hade bevakning under natten när tre-sjö kom tillbaka vid 06,00 tiden bedömde 

vi att vi kunde börja avsluta insatsen ett presseningskar med c:a 1000 liter vatten + 2 strilkannor gjordes i ordning. en skriftlig överlämnande 

gjordes 09.00 

Östersund Allmänheten höll sig på avstånd Påbörjade släckningsarbete men vi retirerade p.gr.av gasflaskor. Avvaktade och bevakade närliggande 

byggnader och skog Avspärrning p.gr.av risk för explosioner av gasflaskor. Troligen exploderade 5 st 5 liters acetylen och oxygenflaskor. 

Polisen kom väldigt sent till platsen (över 1 tim) Insatsledaren hade också kontakt med polisen av den anledningen. När räddningstjänsten 

avslutades överlämnades bevakningen till nyttjanderättshavaren. 
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10.1.4. Insatsbeskrivningar 2008 

Tabell 6. Insatsrapporter 2008. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun Insatsbeskrivning 

Göteborg 

(*) 

Rökpelare som syns redan när vi svänger ut från Gårda. Hör att Anh från LUndby redan börjat dirigera in tillkommande styrkor till rätt ställe, 

vilket sannolikt räddat Timber Trading. IC 408 Wy// Fullt övertänd lagerbyggnad som används till förvaring av båtar. ca 15 st 40-fotare lär 

enligt ägare funnits på plats. Mycket stor mängd energi. Em mängd räddningstekniska problem. 1. två personer saknas.  2. Stor 

spridningsrisk till intilliggande byggnader, (djursjukhus och billackeringsfirma) samt byggnad i anslutning via en brandmur. Timber Trading. 

Trävarulager.  3. Miljöpåverkan av släckvatten i råvattenintag  på Alelyckan samt stor mängd giftig rök över de nordöstra stadsdelarna. Detta 

gjorde att arbetet inledningsvis var kaotiskt. Stor mängd info att hantera på kort stund. Delade in området i tre sektorer med var sin sektor-

chef (styrkeledarna på L, G o Ad.) samt en skadeplatschef -Pal. Tillakallade representanter för lagret, polisen, miljö o hälsa, djursjukhus, 

väktare osv. Behovet av en fältstab är övertydligt. En person som PÅ PLATS hjälper till att hantera frågor. OT 2008-04-05 kl.23.06-Kl.04.14 

Vi körde Kl. 3 spruta-Tankbilskanon mot gasflaskor i skydd. vi satte även in vår kanon för att skydda tankbilen då två bodar brann upp och 

hotade tankbilen med strålningsvärme, vi hämtade 10 l bensin på Statoil Gårda IC 408 Wy. Sök reda på två saknade personer. Begränsa 

branden till området innanför brandmuren mot Timber Trading. Förhindra brandspridning genom kylning på intilliggande djursjukhus och 

billackeringsfirma. Spärra av Göta älv. Stänga råvattenintag mot Alelyckan. Inrymma bostäder i nordöstra Gbg. Efter hand mer aktivt släcka 

med tanke på den stora miljöpåverkan släckvattnet utgör i älven. Vid upptäcskt av ca 10 acetylengasflaskor inne i brandområdet, -spärra av , 

utrym området och kyl flaskorna. IL 404 /Lan Bokat besök på plats 0830 för genomgång med fast. ägar representant, Förs,bolag, Miljö- och 

Hälsa samt Polis.. Konstaterar vid framkomst att det fortfarande finns grytor och brandhärdar,begär ut RE för att släcka. Beslut om nytt möte 

1200. Vid 1200 svårsläckta grytor långt inne i brandområdet med rasrisk begär ut HE för vattenbegjutning. Kommer överens med 

rrepresentant ifrån ägare YtterBygg AB att RSG lämnar kvar BP-huvud,slang samt strålrör till YtterBYgg AB för att de skall ta hand om de ev. 

grytor som kan röras upp när de börjar riva i rasmassorna. Formellt, skriftligt, överlämnande 080407  11:56/Lan Lm// Löser av Wy som RL 

vid 20.00 tiden. Läget är nu ganska lugnt och det föreligger ingen direkt spridningsrisk. Befintlig brandmur mot Timber Tradin kyls med 

vatten. Dock kvarstår risken med de gasflaskor som är brandutsatta. Gasflaskorna bedöms som ej skjutbara eller att de går att flytta på. 

Gaslflaskorna kyls därför kontinuerligt för att eventuellt hanteras kommande dag då det ljusnar. Delar av industriområdet samt Göta Älv hålls 

avspärrade pga risken med gasflaskorna./Lm 

Kalmar 

 

 

 

Kalmar 

Ingen verksamhet förekom i byggnaden varför det inte fanns nogot folk i den. Vittnen såg rök från byggnadens tak och larmade. Brand i del 

av större lokal samt rökspridning till stora delar av lokalen. Spridningsrisk till hela fastigheten. Rökdykare fann gasflaskor i brand som sedan 

visade sig vara gasol flaskor varför insatsen övergick i ett passivt kylskede under ett tag. Beslut om avspärrning via polisens försorg 300 

meter kring byggnaden i samband med att gasflaskor upptäcktes. Överlämnande av bevakning till nyttjanderätts inehavaren. Innehavaren 
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(forts) avböjde tidigt också all RVR trotts ett flertal samtal kring frågan. Hänvisade till att byggnad och inventarier inte var försäkrade. 

Fastighetsägare/förvaltare avstod också att kom ma till plats trots uppmaning från RL via nyttjanderättsinehavaren. 

Lerum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerum 

Stort larm, rökutveckling från industri. Väktare på plats har ringt och larmat. I larmet dras dessutom 381, 611, 453 samt IL 403.//Jhe 361: Får 

möte av väktare. Utbryten brand i tak/väggvinkel ca 10 på vardera sida av det norra hörnet av byggnaden. Hela byggnaden är rökfylld och 

rök trycks ut runt takfoten.  Vi släcker/dämpar branden på hörnet och därefter bevakar 1 man och  två man börjar såga upp den norra porten. 

När 611 kommer får de till uppgift att såga upp den södra porten och 381+ 453 får till uppgift att fortsätta släcka och riva plåtar och försöka få 

i dimspikar i väggen/hörnet som brinner samt förbereda sig för att lösa av rökdykarna från 361. Vid rivning av väggplåtar på norra hörnet 

syns inga tecken på brand i vägg elleri lokalen. De första rapporterna innifrån byggnaden är att det inte är någon direkt värme ( &lt;50 

grader).och man ser ingen brand inne i byggnaden (IR-kamera). När vi börjar ventilera får vi förhållandevis snabbt bra sikt inne och då 

meddelar rd-ledaren att det är ett efterkonstruerat undertak av gips, minerit el. dyl. i hela byggnaden, vi avbryter då ventileringen och i 

samma skede kommer en anställd på företaget och talar om att det finns ett 50 tal syrgas och kvävgas i byggnaden, utan någon som helst 

utmärkning på fastigheten. 611 försöker med hjälp av en truck att få ut flaskorna men när taket visar antydan till att kollapsa får vi avbryta och 

backa tillbaka. När beslutet att backa tas har 416 precis börjat köra med skärsläckaren i horisontellt i taket från baksidan och kolsvart rök 

trycker ut ur takkonstruktionen ovabför den södra porten. Ca. 40 minuter efter insatsstart visar taket tydliga tecken på att kollapsa. I detta 

skedet blir vår inriktning att begränsa branden mot intilliggande byggnad och kyla gasflaskor med vatten 2 kanoner. Vatten tas från en klass 

3 pump i Säveån eftersom brandposterna inte ger tillräckligt med vatten. Pågående skift kommer för att lösa av oss ca 08.30.//Jhe IL 403 Ajn 

/// När jag kom fram så fick jag besked att 408 inte kommer  till oss pga av annat larm. Får möte av 361 ( Jhe ) som berättar att vi har en 

fastighet som är stor och helt rökfylld.  Första informationen är att det är plåtväggar och plåttak och att det finns stora maskiner inne i 

fastigheten. 361 jobbar in i ena porten med rökdykning och 611 in i andra porten med rökdykning. 681 utvändig släckning på gaveln av 

husets baksida, men att läget är lugnt av ingen brand är på baksidan när jag var där och tittade. Jag tar över som RL KL 04.00. Jhe blir 

ansvarig för insatsen till och börja med och jag skall försöka att sätta mig in i insatsen. Det som var det svåra att man hela tiden ställdes in för 

nya omfall så jag kom aldrig riktigt in i matchen utan det dök upp nya vinklingar hela tiden. Ca 04.10 så har vi börjat få bra sikt inne i lokalen 

och allt känns bra, men då upptäcker vi väldigt mycket gasflaskor inne i lokalen att tak konstruktionen  ser annorlundare ut än vad vi hade 

räknat med. För ett par år sedan så byggde man in ett innertak som är ca 1 m på sina ställen. Jag vill göra ett försök att få ut flaskorna som 

det tillslut visar sig vara omöjligt pga de står i kassetter och är ca 60 st. Detta fattade jag inte riktigt ( flaskorna var nitrogen, oxygen och 

nasal, min tanke var att om vi tappar fastigheten så vill jag inte ha en massa flaskor inne i lokalen ) Samtidigt så får jag info av 381 att de 

börjat ryka rejält i vägen och att de inte har läget under kontroll längre. Jag beställer då en räddningsenhet till. Vi funderar nu hur vi skall 

kunna släcka branden som nu har tagit ett bra fäste under taket som det ser ut. Dimspik fanns framme men sattes ej in. En höjdenhet finns 

på baksidan och de fick till uppgift och se om de kunde jobba uppifrån på något sätt. När skärsläckaren kommer så får de till uppgift att åka 

till baksidan och be höjdenheten att åka till framsidan. Samtidigt tar då Cr över KL 04.25. Han har nu varit runt lite grann runt fastigheten och 

han vill att vi vränger upp plåten mellan vägg och tak och försöker trycka med skärsläckaren rakt in. KL 04.45 så börjar en del av innetaket 
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(forts) att ge sig och vi tar ut alla rökdykare ur fastigheten.  Strax där efter så bestämmer vi oss för att ta bort alla brandbilar runt fastigheten och 

säkra av området för att risken är nu stor för explosioner i gasflaskorna. KL 05.25 tar jag över som RL igen och Cr åker iväg till ett annat 

larm. Nu säkrar vi upp intill liggande fastigheter med kanoner och skyddar oss själva så mycket som det går. 361 och 381 bygger upp ett 

vattennät med vatten från ån med hjälp av klass 3 sprutor. 411 får till uppgift att kolla upp området bakom branden och utför ca 07.00 RVR 

ventilering av kontorsbyggnaden ( huvudbyggnaden ) RVR ledaren Lars Magnusson  dyker upp en kort stund för att sedan åka vidare till en 

annan brand som vi har i Göteborg samtidigt. Framtill KL 09.00 så utför vi säkring och utvändig släckning på branden och viss kylning av 

gasflaskorna. I början av branden så var det ett antal rejäla smällar. KL 09.00 så tar Shj över som RL och Mx kommer också ut och tittar till 

oss. RE 441 Kortedala: Initialt sätta dimspik på östra sidan av fasaden. Kontraorder 5 min senare att backa till säkert avstånd. Därefter RVR 

enl. särskilda kommentarer/Mhg IC408/ Jag var på platsen på morgonen i samband med överlämning mellan Ajn och Shj. RVR-ledare kom 

också till platsen. Beslut togs om att påbörja en mer aktiv eftersläckningsfas och att få dit grävare för att lyfta rasmassor och få bättre 

tillgänglighet. /Mx Jhe// Inledningsvis släcka de synliga bränderna och därefter ventilera genom portarna. På grund av byggnadens 

konstruktion och osäkerheten kring hur länge branden pågått skickar jag inte upp någon på taket och stor försiktighet skall råda vid arbete 

inne i byggnaden. 

Mörbylånga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mörbylånga 

(forts) 

Vid svetsning på bilen (underede) så upptäcker mannen att svetsen inte kallnar och tittar därför in i bilen och ser då att det brinner kraftigt 

inne i bilen. Han ser sig om efter handbrandsläckaren som han vet finns men ser den inte och skall då ta f ram vattenslangen. I det läget så 

brinner hela inredningen på bilen. Han försöker få tag på sin mobiltelefon i bilen för att larma men branden är för kraftig. Han kastar sig ut ur 

byggnaden samtidigt som lågorna går ut genom dörren. Han uppskattar at t det inte tar mer än en halv minut från det att han upptäckte 

branden tills det att han var ute ur byggnaden. Han stoppar en lastbilschaufför som larmar SOS. Båten börjar brinna ungefär samtidigt som 

räddningstjänsten anländer. I första läget finns olika åsikter om insatsens inriktning. Diskussion om man har mölighet att rädda båten förs 

mellan de två första befälen på plats (görs ej). Det riggas därfter upp kanon för kylning av gasflaskorna, samtidigt som 161 drar fram sla ng 

för att släcka branden. När RCB anländer så tar han över som RL. Första åtgärder blir att få bort allmänheten från den omedelbara närheten 

från branden. Kalmar och Mörbylånga larmas för stöd med vatten. Brytpunkt utses till Preem-macken. PIC får i uppdrag att spärra av ca 3 00 

meter från byggnaden samt begäran om stöd med ev. skjutning av gasflaskor. LN utses till skadeplatschef och HB får ansvar för vattnet. 

Direktiven är att få på vatten för kylning av gasflaskorna och att brandmännen i övrigt skall vara i skydd. Efte r ett tag utsågs RA att bevaka 

personalens säkerhet. Brandposten räcker ej för att försörja kanonen (1200 l/m). Fogfighter (300 l/m) monteras därför på kanonen. På grund 

av dålig sikt fick flaskorna som konstateras vara kalla efter kylning, flyttas någon meter för att möjliggöra skjutning med AK4. 

Acetylengasflaskan kan konstaras att ej ha varit helt tom, då den tryckavlastar ganska rejält efter att ha punktera ts med tre skott. 

Argonflaskan skall enligt uppgift ha haft ett tryck på ca 40-60 bar (ca 1/4 av fyllnadstryck) Den enda släckningen av brandbyggnaden som 

skedde i akutläget var med det vatten som träffade branden i samband med kylning av gasflaskorna. Båten släcktes delvis med skum. 

Spridningsrisk till annan byggnad anses ej ha förelegat med gällande vindrikt ning. Detta förutsatt att explosion av acetylengasflaska inte 

skedde. Risken för gasflaskexplosion med utförd kylning anses som liten. Utan kylning kan det ej uteslutas att någon gasflaska skulle ha 

exploderat. Efter att flaskorna skjutits släcktes den brand som fortfarande fanns i byggnad och i båt. Avspärrning/utrymning trehundra meter 
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runt den brinnande verkstaden (uppgift till PIC), inkallning av polistekniker för skjutande av gasflaskor. Larmning Kalmar och Mörbylånga 

Utseende av brytpunkt Utseende av skadeplatschef och sektorchef vatten Kylning av gasflaskor i avvaktan på skytt. Flyttning av gasflaskor 

mha skydd och drag med brandbil (blev handflytt), för att ge fritt skottfält. Avslutning av räddningstjänst och överlämnande av 

bevakningsansvar till fastighetsägaren. 
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Åre 

Branden upptäcktes av en granne. Ägarna försökte få ut en bil men misslyckades. Brandförloppet blev häftigt och ladan var i stort sett 

övertänd innan räddningstjänsten kom till platsen. Räddningstjänsten påbörjade vid framkomst släckning av branden. Efter en stund fick man 

dock reda på att flera typer av gasflaskor fanns i byggnaden, däribland en acetylengasflaska. Detta gjorde att räddningstjänsten backade 300 

meter med personalen samtidigt som vi utrymde tre familjer som bodde i närheten av brandplatsen. En familj som bodde lite längre bort och 

bakom en liten kulle fick vara kvar mot att de inte fick lämna huset. Det bestämmdes att brandplatsen skulle vara avspärrad i 24 timm ar dv.s. 

till kl.06:00 dagen därpå. Vägverket kontaktades också för att de skulle sätta upp riktiga skyltar på båda sidor där det framgick att vägen var 

avstängd. Efter kl 04:30 minskades resurena på platsen till endast 2 personer med uppgift att se till att inga personer eller fordon närmade 

sig området. Vid lunchtid gjordes ett försök att med en tankbil spruta vatten på två gasflaskor som stod mitt inne i den nu helt nedbrunna 

ladan. Ägaren kunde per telefon med 100 % säkerhet säga att den mindre flaskan av de två var acetylengasflaskan och den större syrgas. 

Med kikare observerades flaskorna för att se om de fortfarande var varma men detta kunde inte bestämmas, bl.a. p.g.a. att varma plåtar runt 

om gav mycket vattenånga när de träffades av vattnet. Flaskorna stod dock så bra till att vi nu börjad e att fundera på om vi skulle skjuta på 

acetylengasflaskan. Kontakt togs med Södertörns Räddningstjänstförbund (som har egna skyttar) för att få råd och information om vilken 

ammunition som krävs m.m. Det visade sig att en av räddningstjänsten anstäl lda som också är jägare hade erfoderligt vapen och 

ammunition hemma. Beskjutningen genomfördes ca kl 15:30 med lyckat resultat. I kikare kunde det konstateras att alla 3 skotten penetrerat 

acetylengasflaskan, men inget gasutflöde eller brand observerades. En person gick fram för att inspektera flaskan och kunde konsta tera att 

det fanns en fördjupning och spricka i flaskan sedan innan, gasen hade alltså redan läckt ut och flaskan var nu ofarlig. I och med detta 

upphävdes avspärrningen och räddningstjänsten avslutades. - Avspärrning av väg - Utrymning av de närmast boende - Beslut om 

beskjutning av gasflaska (inför detta beslut kontaktades vakthavande polisbefäl som dock inte förstod varför vi kontaktade honom och 

således inte hade några synpunkter på detta) - Dagen efter träffade vi ägaren till ladan och informerade honom att han ansvarar för att 

gasflaskorna lämnas tillbaka till AGA eller liknande för skrotning. 
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10.1.5. Insatsbeskrivningar 2009 

Tabell 7. Insatsrapporter 2009. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen. 

Kommun Insatsbeskrivning 

Knivsta någon ringde 112 och larmande att det var brand i en verkstadsbyggnad med mycket veteranbilar i som stod i ljusan låga. 671/ vi möttes av en 

kraftig svart rökpelare vid framkomst så konstaterades att vi kör passiv instas då det brunnit men än 10 min ochdet kan finnas gasflaskor i 

byggnaden vi bygge  upp slang system för att kunna kyla i skydd.vi fick vatten från 675 6 71 545  lämnade motbud på rimbo 121 125. //545 

försörjde 671 med vatten, tömde tanken, fyllde från brandpost i Knivsat för att en andra och sista gång fylla 671. Lämnade sen olycksplatsen 

(HK). //541 till skadeplats men sattes ej in i insatsen (HK). 608:Med stöd i LSO 6 kap. 2 § beslutades att spärra av området med radie av 300m 

Anledning till beslutet:brand i verkstad med värmepåverkad gasflask Datum och klockslag då beslutet togs:090316 15,50 Datum och klockslag 

då beslutet hävdes:090317 kl,16,00./KD 671:Datum och klockslag för insatsens avslutande:090316 kl 21,55 Ägare/nyttjare som underrättats 

om vad som inträffat: kl 22,30 försbolaget th  /kontaktade miljökontoret knivsta kommun. /SM 

Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 

Inringare ser lågor från taket/baksida byggnaden, ca 200x50 m med flera verksamheter bl.a. bilverkstad A19, 191 &amp; 192 angriper branden 

från Plaisirv. i skydd, vattenbegjutning via vattenkanon på 192. A20, 201, 202 &amp; 203 samt A60, 601 &amp; 602 riggar varsin obemannad 

vattenkanon med separat vattenförsörjning i skogen bakom byggnaden. Ledningsplats Skattegårdsvägen - Packstensgr., 118, 108 &amp; 128 

(ledningsstöd) etablerar, 138 (Brandinsp.MG) ansluter som resurs. Förstärkningar begärs, 2 förstabilar samt 2 tankbil - brist på vatten, 

brandpostnätet klarar ej av att försörja samtliga vattenkanoner. 171, 151 (156 kommer inte med) sätts in, 151 avlöser 601 &amp; 602. 505 

&amp; 735 ansluter för att växelköra och förstärka vattenförsörningen, 505 får lämna, pumpen ger inget tryck, begär ny tankbil (156 ansluter 

senare). Som mest arbetar ca 38 st från rätj på plats. Mindre explosioner hörs inledningsvis, (gasflaskor, däck, färg- oljeburkar?), lastbil, -ar 

finns i brandbyggnaden som i övrig består av möbellager, oljelager och bilverkstad med acetylen och Mig svets. Intilliggande byggnader: söder 

om - lager m bl.a. möbler, norr om - bil- &amp; MC-verkstäder samt uppställning av äldre bilar. Behovet av personal minskas eftersom branden 

har begränsas till ursprungsbyggnaden, mindre spridning i takfotsanslutningarna mot intilliggande byggnader är under kontroll och uppsikt 

innifrån dessas lokaler. Intilliggande byggnader är ventilerade och satta under övertryck. 181 kommer för avlösning - 171, 202, 191 &amp; 201 

lämnar platsen i nämnd ordning, bemanningen minskar till ca 21 man. 701 &amp; 702 kommer för avlösning - 203, 192 &amp; 151 lämnar 

platsen i nämnd ordning. Ledningsplatsen avvecklas, 138, 128, 108 &amp; 118 lämnar platsen i nämnd ordning. Behovet av brandvatten 

(forts) 
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(forts) minskas och kan lösas med BP varvid 735 och 156 kan lämna brandplatsen. 701 lämnar brandplatsen, kvar är 181 &amp; 702 som blir kvar till 

morgonens avlösning när 191 &amp; 192 kommer med pågående personal. På förmiddagen beslutas (i samråd m VBi MK) att behov av RVL 

finns eftersom i intillggande byggnader har flera bilar (äldre amerikanska) fått sotskador och träcontainers blivit rökskadade. Slutliga resurser 

innan insatsen avslutas är 192 och motorspruta från A19. Hög riskmiljö maa gasflaskor i brandutsatta verkstaden, riskavstånd ca 100 meter 

(lite beroende av byggnader och topografi), Polisen (PIC Johan Olsson) spärrar av, Norr - vändplan Plaisirv mot villorna, Syd - 

Packstensgränd, Väster -  baksida bygnaderna väster om Plaisirv, Öster -  öster högpunkten skogen. Polisen försöker att på ett säkert sätt 

utrymma personerna som uppehåller sig på skroten mittemot (går inte att få ut dem på annat sätt än via Plaisirv., beslutar att de får vara sig 

kvar i sina husvagnar/baracker). Trafiken på Skattegårdsvägen förbi infarten Packstensgr spärras även av. Polisen söker kontakt med 

ägare/innehavare av brand- och intilliggande byggnader (samtliga direkt intilliggande och drabbade nås). Brytpunkt - Bilprovningen MG utses 

till säkerhetsbefäl med uppgift att kontrollera att skyddsavstånden och personalsäkerheten hålls, rapporterar till RL om brister. MG får i uppgift 

att informera Sthlms stad om släckvattnet i dagvattensystemet. BIS - Håll begränsningslinjerna mot angränsande lokaler och försöka slå ner 

branden genom vattenbegjutning i skydd, kontroll och ventilering av angränsande lokaler så att spridning ej sker. 24 tim avspärrning maa 

gasflaskor, vattenbejutning av trolig plats för gasflaskorna. Indelning av brandplatsen i tre sektorer, sektorchefer, A - Plaisirv: A19 BL 

(vattenbejutning via bl.a. 192 som senare ersätts av 702), avlösning A18 ME B - Baksida skog söder: A20 WE (vattenbegjutning via 

vattenkanon i skogen), sektor B &amp; C bildar en sektor när WE lämnar och A70 SÄ gemensam sektorschef C - Baksida skog norr: A60 LB  

(vattenbegjutning via vattenkanon i skogen), avlösning A15 OE, A70 SÄ Begär hjälp via SSRC för att kunna stänga av vattnet pga vattenläcka 

i fastigheten, (Sthlm Vatten skickar ut folk för detta senare på morgonen). ML lämnar över RL till ME A18. Avvecklar sektorsindelningen, A18 

och 702 kvar för eftersläckning. ME lämnar över RL till WG A19, A191 och A192 på plats. Avspärrningarna minskas (i samråd med VBi MK) till 

att begränsas av Plaisirvägen utanför verkstaden och bakomliggande skog ca 50 m från fasaden. WG avslutar rätj och lämnar över till Eklund 

JVE Fastigheter för bevakning, väktare (Securitas) får instruktioner av WG. 

Sundsvall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundsvall 

(forts) 

En person som jobbar på bilskroten ringer in om det brinner i en bil på skrotområdet.Person (Lars Åke Åkesson, ägaren) säger att det finns 

acetylentuber i "brandområdet" Framkomst: Kraftig brand i ett plåtskjul där man sanerar bilar på farliga ämnen (glykol, bensin,oljor, 

spolarvätskor mm). Denna byggnad var ihopbyggd med ett garage som var ca 25 meter lång, totalt ca 30 meter. Garaget inrymde en 

bärgningsbil samt en massa bilmotorer och övriga bildelar. Vid framkomsten fick vi reda på att dom skurit med skärbrännare och att 

gasflaskorna acetylen och syrgas av större modell stod mitt i branden och att det var 5 personer kvar i huvudbyggnaden (öppet till 20.00 denna 

dag). IL kontaktade direkt SL Timråstyrkan som först var på plats. IL och S-vallsstyrkan kom dit samtidigt ca 1 min efter Timråstyrkan. IL/GM 

Räddningsledare direkt vid framkomst. LK Skadeplatschef. JK Sektorchef Timråstyrkan. AO Sektorchef S-vallsstyrkan. Indelade direkt i 

sektorer, utifall att. Beslutade direkt om en defensiv insats, men vi måste få ut människorna i huvudbyggnaden (utrymma). RL påtalar för 

personalen gällande säkerheten och vi måste stå i skydd bakom fordonen och inte exponera oss i onödan. Närmsta fordon är ca 90 meter från 

branden. Meddelar polisen som är på plats att spärra av 300 meter cirkulärt och i 24 timmar. Inledningsvis får dom hjälp av våra personal med 

avspärrningen. En tidigare anställd på skroten stod och pratade i mobiltelefon med ägaren till skroten, som var inne i huvudbyggnaden. RL 

lånade telefonen och påtalade att byggnaden måste utrymmas omedelbart, säkraste vägen ut, men han tyckte att vi skulle komma in och prata 
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Sundsvall 

(forts) 

med honom där. Påtalade att det är av största vikt att att dom kommer ut omedelbart. I samma stund exploderar en gasflaska (ca 6 minuter 

efter rtj Polisen meddelar att det finns 2 fastigheter bakom skogskanten ca 150 meter från skroten. RL vill även att dessa ska utrymmas. Vid 

samtal med ägaren till skroten så kom det fram att en anställd skurit skrot men en skärbrännare och helt plötsligt brann det invid honom, han 

lämnade gastuberna utan att stänga kranarna på tuberna. Enligt ägaren så skulle det finnas en syrgas och en acetylengasflaska av större 

modell (nyfyllda) och ev en gasoltub och en plåttank med brandfarlig vätska i, det kunde även finnas ett flertal mindre behållare med gasol 

(1liters) i den del av byggnaden som brann. Han påtalade även att det fanns 4 st vakthundar i en hundgård bakom huvudbyggnaden och att 

det fanns ett 15 tal katter i andra änden av huvudbyggnaden. I detta läge så såg vi att huvudbyggnaden troligtvis inte skulle antändas av 

strålningsvärmen från branden. Pratade med Sol att gå ut med ett varningsmeddelande(utan tutor) gällande boende i Johannedal att stänga 

fönster, dörrar och stänga av ventillationen. Sol informerar Rcb angående branden som senare ringer upp RL. Sol kollar med driftcentralen i 

Ånge gällande industrispåret och trafiken där. Ett godståg skulle passera kl 07.00 RL tog beslutet gällande detta på morgonen, beslutade då 

att tåget skulle få passera efter samtal med  driftcentralen i Ånge. Bad Solbefälet att kontakta gasjouren och ev. Msb gällande brand i 

gastuber, om dom var ofarliga när dom är tomma, tuberna var öppna och måste bli tom om dom inte exploderar. Aga Gas 

Säkerhetsavdelningen ringde upp och vi samtalade om detta. Han sa att 24 timmar gäller generellt och att när dom är tom så är dom i 

praktiken ofarliga, men hävdar att det är 24 timmar som gäller.. Msb ringer upp och får samma svar där också. Text/semikolon saknas 

Branden sprider sig i plåtskjulet och i garagedelen, vi avvaktar och får se vad som händer när branden når till slutet av byggnaden( står en 

massa skrot bilar där). RL beslutar att det ska  ska göras hål i stängslet vid brandposten där våra två av våra fordon står och dra en grovslang 

från Bp och i skydd av byggnaden för att sätta upp en obemannad vatten kanon för att beguta den del av byggnaden där tuberna ska vara, och 

i samband med detta lotsa två hundförare att ta bort hundarna från hundgården. Samlar all personal, Skadeplatschefen går igenom läget och 

vad vi ska göra fortsättningsvis och planerna gällande brandspridningen i plåtskjulet och den ev. spridningen till skrotbilarna (ca 100 st). Detta 

utförs och hundarna är borta därifrån. Katterna får vara kvar. Branden i plåtskjulet fortsätter att sprida sig och ut genom gaveln på andra sidan 

och branden sprids långsamt från bil till bil. LK och JK fick till uppgift att komma på ett sätt att begränsa brandspridningen i skrotbilarna. De 

kom med ett förslag som vi kunde acceptera tillsammans. De kom fram till att tankbil 105 med vattenkanon på tanken skulle backas in och 

klippa låset till grinden och ta bort vattenkanonen vid gaveln och förlänga denna slang för att mata vatten till tankbilen. Detta gjordes i skydd av 

tankbilen. Sedan skulle tankbilen köras i så långt det går för att kunna begränsa och släcka de bilar som brann (ett 10 tal). Där fick den stå och 

spruta vatten tills branden i bilarna var släckt. 2 man ur styrkan lämnades kv ar för att sköta detta. RL åter 06.30 på morgonen och beslutade 

att 300 meter och 24 timmar som tidigare beslutats skulle gälla 24 timmar från 20.00 kvällen före, tills man ev kunde se gasflaskan när det 

ljusnat och man kan skjuta den. Informerade Rcb gällande detta. Sol kontaktar miljö och hälsokontoret. SH tog över som RL kl 08.30 2009-11-

20 och informerades av GM om läget. RL kontaktade Rvr ledare A.Boner. RL åker till platsen när det ljusnat och där kan han se en flaska och 

det ser ut som en acetylengasflaska. Han beslutar att denna ska skjutas och rekvirerar en skytt från Sandö som skjuter 4 st hål i flaskan kl 

13.15, den var tom. Det visar sig när dom kan närma sig att det är en syrgasflaska som dom skjutit på. Acetylengasflaskan ligger där under 

plåtarna, exploderad. Det visar sig också att det finns en till syrgasflaska som ligger där. Gasoltuben är intakt. Räddningtjänsten avslutas2009-

11-20 kl 13.31 av RL och avspärrningarna tas bort av polisen. Planeras en presskonferans på brandstationen sta 10 kl 15.00 
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Sölvesborg 

 

Larmet inringt av tidningsbud  Vid räddningstjänstens framkomst brann hela förrådsbyggnaden, det kom en kraftig explosion och en mindre 

samtidigt som 401 kom till platsen. Två intilliggande byggnader var kraftigt ansatta av strålningsvärmen. Därför b lev inriktningen att 

vattenbegjuta och begränsa branden till den byggnad som var övertänd. Med tanke på explosionerna så var vi tvunga att dra slang i skydd av 

byggnaden som vi skulle skydda, vilket tog lite längre tid än om vi kunnat göra ett direkt angrepp. 2 killar med andningsskydd kylde sedan 

väggen i skydd av byggnaden. 431 sattes in för att skydda den andra byggnaden, de grupperade sig så att de skulle få skydd av den byggnad 

de skulle skydda. Motorspruta fanns med och kopplades snabbt up p, vilket resulterade i att vi hade mycket gott om vatten.När IL kommer tar 

han över, vi är båda överens om att sätta in 301 in den ena byggnaden för att undersöka om vi fått någon brandspridning. 883 skickas upp 

över denna byggnaden med värmekamera, men får inga förhöjda temperaturer. När räddningstjänsten avslutades hittades en mindre 

gasflaska förmodligen acetylen c:a 30 m från brandplatsen.Efterhand som branden avtog skickades 883, 301, 431 och 401 tillbaka för 

återställning. 404 och 2 killa r blev kvar för eftersläckning. Riskbedömningen var att det kunde finnas fler flaskor i byggnaden och att all kylning 

skulle utföras i skydd av byggnader på plats. Efter kontakt med ägaren fick vi beskedet att det inte skulle förvaras några gasflskor i byggnaden. 
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10.1.6. Insatsbeskrivningar 2010 

Tabell 8. Insatsrapporter 2010. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen.(3 sidor) 

Kommun Insatsbeskrivning 

Ale Larm om rökfylld industribyggnad.  SURTE:vid framkomst kraftig rökutveckling lågor slår upp igenom taket.möter en man vid namn bobby 

efter någon minut som kommer ut från byggnaden som talar om att det kan finnas folk kvar, han har försökt att ringa t ill dom men får inget 

svar, han talar också om att det finns gastuber inne i lokalen.:BESLUT:förberedde för rökdykning och uppställning av hävare men får reda på 

att det finns gastuber(acetylen o syrgas) i lokalerna.ändrar beslut flyttar om bilarna t ill e 45 och utvändig släckning  NOL: Framme strax efter 

surte. Har fått information om misstanke om gasflaskor i lokalen samt ev. personer kvar. Ser lågor genom taket på mittendelen av fastigheten 

samt rök från gavlarna. Ingen rök från portarna. Får besked från SE att eventuellt personer finns i mittendelen av byggnaden och att 

gasflaskor finns. En naturlig uppdelning blir att surte jobbar med södra delen av byggnaden och nol med den norra delen. BESLUT: Att 

förbereda rökdykning med syfte livrä ddning. Angreppsväg vänstra porten på mittendelen. Efter bara några minuter ändras läget, branden 

ökar i styrka och rök tränger ut ur portarna. Ny order blir: Utvändig släckning från skyddat läge med vattenkanon. FORTSATT INSATS: Nols 

uppgift blir ko mmande timmar att dämpa branden med hjälp av vattenkanoner, samt att hindra brandspridning till containrar med nya däck 

som står mot fastighetens norra gavel. På baksidan står flera fordon som vi också skyddar med vatten.  Avstängning av E45 samt tåg trafik 

och sjötrafik på Göta älv med anledning av risk för exploderande acetylengasflaskor. Riskzon 300 m. Ale-elförening, VA mfl inkopplade. 

Vattenintag, Ale-Lyckan, för gbg vidtalade med anledning av släckvatten i älven. Kontakter kontinuerligt med bla. länsstyrelsen, MSB, 

expertis, media mfl. Samverkan med polis, Sand-cat, och lokalisering samt beskjutning av acetylengasflaska samt syrgasflaska genomförd 

14.33. Eftersläckning påbörjad 14.50. 

Göteborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg 

IL 404/Lan Avlösande IL./Lan IC./. Larm om brand i industri. Begär ytterligare en vattenenhet under framkörning./. Mka IL 404/ Brand i 

industri, bekräftad under framkörning, begär ytterligare en Re/Lü IL 404/ Kommer fram till skadeplatsen, bekräftar att vi har en 

industrifastighet med rökutveckling från sims och takfot längs stora delar av byggnaden. tar kontakt med Kal som talar om att man påbörjat 

inbrytning samt avancerat in med rökdykare i lokalerna där det brinner (MC), Lundby har påbörjat inbrytning i en annan del av byggnaden 

(Dykfirman)  I detta skede genomför Frölundas He ett försök att utföra håltagning på taket, detta avbryts. Samtidigt får vi explosioner inne i 

det utrymme som Frölundas personal befinner sig i. IC 408 anländer till platsen, han får en lägesrapport av rådande situation samt nuvarande 

inriktning, vi värderar situationen och beslutar ett MMI till att Ingen skadeutbredning skall ske till annan byggnad samt att minimera branden 

inom byggnaden, samt eliminera risken för tryckkärlssprängning. Utifrån rådande läge med en ventilationskontrollerad brand, risk vid 

takarbete/håltagning samt risken för explosioner från tryckkärlsflaskor inne i lokalerna, (ingen livräddning rådde), beslutades att ingen inre 

rökdykning utförs i de lokaler där vi har brand och värmepåverkan.Därmed beslutades att Frölunda säkrar den ventilationskontrollerade 

branden med utvändig släckning (kyla brandgaser) medels skärsläkaren och strålrör. Lundby säkrar hotet/riskerna med alla tryckärl, se till att 

få ut flaskorna i säkerhet (dessa befann sig i dyklokalerna där vi inte hade direkt brand. När Mölndal kom till platsen fick de till uppgift att 
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Göteborg 

(forts) 

säkra den del av byggnaden som förnicklingsfirman befann sig i.  De lokaler som befann sig vägg i vägg till brandlokalen sattes under 

övertryck samt man påbörjade att flytta på alla de bilar som fanns inne på en av gårdarna och var hotade. Avlösning av styrkorna planerades 

med tanke på den stränga kylan. Senare in i insatsen planerades för ett nytt försök med håltagning, vilket genomfördes med dåligt resultat då 

hålet sågades med ett visst säkerhetsavstånd till den platsen på taket där brandtrycket var som störst (pesonalsäkerhet), i nästa moment var 

det tänkt att dimspik skulle provas, i denna stund stod vi inför ett nytt byte av samtlig personal (08:00) , instasen lämnades över till de 

pågående./Lü 501//Håltagning på taket, dimspiks begränsning och friläggning av brandmur//Gra 411/Kal. Framme på plats ser vi att det ryker 

och brinner kraftigt från MC firmans fönster. Vi börjar i första skedet att påbörja inbrytning mot dörren till MCf-firman. Lundbys styrka som var 

strax efter oss fick inrikta sig på att jobba mot dykfirman. Vi tog hand om Lundbys tankbil för att i första skedet försörja 411 med vatten. 

Inbrytningen mot dörren var besvärlig men under tiden så använde vi skärsläckaren mot fastigheten för att dämpa ner branden. Svårigheten 

sedan var att innanför dörren så kom man bara max 2 meter, sedan var det stopp. Fullt med saker inne i lokalen. Vi bestämde ihop med 404 

att det fick bli utvändig släckning./ Kal Mdl:481: Bröt upp två stycken dörrar på baksidan av byggnaden. Satte in en tryckande fläkt i ena 

dörren på gaveln av byggnaden. Hämtade ut en dator. Var behjälpliga med att flytta alla gasflaskor.. Släckning genom ett hål i väggen, där 

det brunnit igenom. Egen vattenförsörjning.  Blev avlösta av Kba./Lvi 361/Jk. Löste av 411 med utvändig släckning. IL 404/Lan. Pågående 

insats mot industrifastighet. Tilldelad uppgift:skadeplatschef.Hantera pågående släckinsatser. Säkerställa begränsningslinjer. bevakning av 

brandmur mot närliggande fastighet, tilldela uppgifter håltagning, övertrycksventilera närliggande fastighet. Behjälplig med att ta ut  bl.a fyra 

motorcycklar, div. dykmaterial ifrån verksamheter inne i påverkad fastighet.Lämnar brandplatsen ca 1600, åter ca 2130. Fastigheten mer eller 

mindre riven mha grävmaskin. Svaga rökpelare på några ställen, beslut om bevakning under natten till nästa pågeånde skift//Lan 404: Fick 

överlämning från Lan att avsluta inatsen. Åker till platsen. Samtalar med fastighetsägare. Polisen skall göra teknisk undersökning. Lämnar 

över fastigheten till ägaren men förbehåll att polisen skall göra sin undersökning först. Samtal med grävmaskinsägare om att han kan ta hem 

sin maskin. /Tjo 471: Anländer strax efter F stn. Dörrforcering dykfirma samt port till galvaniseringsfirma. Rökdykning i dykfirmans lokaler. Ett 

20 tal gasflaskor uttagna ur lokalen. 477 säkrar vattenleverans till 411+471. Övrigt  behjälpliga F-stn. IC./. Ankomst 05.09. -16 grader kallt. 

Kraftig rökutveckling från fönster och takfot vid framkomst. Enplan tegel byggnad med plåttak ca 30 x 30 m med MC-firma, dykfirma samt 

förnicklingsindustri sammanbyggd med en smidesverkstad och en garagelänga. Betongmurar som begränsningslinjer. Tar över som 

räddningsledare. Får lägesrapport av Lü. F-stn avbryter försök att kyla brandgaser från taket och invändigt släckförsök avbryts då det bedöms 

vara för stor risk för personalen. Ett stort antal flaskor (syrgas, acetylen samt flaskor med andningsluft) tas ut från byggnaden. Lü blir 

skadeplatschef och organiserar begränsningsarbetet och försök till släckning. LC behjälpliga med att söka fastighetsägare samt 

nyttjanderättshavare för de aktuella företagen. Dessa kommer senare till platsen. MMI att säkra begränsningslinjer samt kyla brandgaser för 

att skapa möjlighet till offensiv släckning. Under tiden 05:10 till ca 09:00 finns inga förutsättningar att göra släckförsök. I övrigt lyckas MMI. 

Depå-plats upprättas med rökskydd- och värmecontainer. Vid uppstart är det 4 RE, 3 VE, skärsläckarenhet, depå, stabsenhet, IL samt IC på 

plats. Avlösningsplan läggs med 3 RE efter en timma samt 3 RE vid 08:00. Sektor vattenförsörjning till insats upprättas. Vid 07.30 tiden görs 

försök att via hävare komma upp på taket och göra avlastningshål. Ett hål tas men får inte önskad effekt försöket avbryts då rökutvecklingen 

är för kraftig för att arbetet skall kunna slutföras med säkerhet för personalen. Överhängande risk för okontrollerad antändning av brandgaser.  
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Hässleholm 

 

 

 

 

 

 

En kvinna med ett litet barn kommer ut med lättare rökskador Innan rädnningstjänsten är på plats dom tas om han av ambulansen Fullt 

utvecklad brand som sprider sig till fastigheten intill tryckeriet som är ihopbyggda. Vi gör inledningsvis rökdykar insats  i båda byggnaderna 

som bestod av tre lägenheter men blev efter ett tag informerade om där skulle finnas gasflaskor (acet ylen) i byggnaden detta gjorde att vi tog 

en defensiv linje Stor spridningsrisk till närliggande fastigheter norr och väster samt söder om. Vatten försörjningen fungerade bra under hela 

insatsen och de gjorde att vi kunde rädda närliggande fastighete r. Största spridningsrisken fanns mot den norra fastigheten där yttersta rutan 

hade spruckit pga värmen, beslutade om att utrymma byggnaden samt trycksätta med övertrycksfläkt. Pratade med polisen om att riva 

byggnaden detta var ok från deras sida. Polisen bistod med utrymmning av fastigheterna som var i behov b,la ett dagis samt andra 

närliggande fastigheter. Väg 117 stängdes av i ca 20 timmar. Riskbedömning av rökdykning gjordes men dokumenterades inte enligt rutin, 

denna rutin bör ses över och göras enklare. 

Katrineholm Personer som passerade såg hur det kom rök från lokalerna de hade känt på dörrar men alla var låsta. När Räddningstjänsten anländer 

skadeplats brinner det i hela tornet som är ca, 60 m högt med lågor ur alla fönster och kraftig rökutveckling från taket,  i sidobyggnaderna har 

det brunnit genom taket på den delen som har källare med verkstad. Den and ra tillbyggnaden har delen närmast tornet redan rasat in. Då det 

är klarlagt att byggnaderna innehåller gasflaskor men då det inte med säkerhet går att fastställa var flaskorna finns och hur många de är, 

samt att det är oklart hur länge det brunnit i lokalerna.  Blir bedömningen att riskerna inte är minimer ade och det är inte aktuellt med 

livräddning, vilket gör att valet blir en passiv insats med utrymning och avspärrning av riskzonen. Personal placeras ut på tillfartsvägarna för 

att tillse att inte obehöriga tar sig in i riskzonen. Personal från RTJ kommer sköta bevakning och avspärrningar under de kommande 24 

timmarna där efter kommer beslut tas om fortsatt bevakning eller att avsluta räddningstjänst. Beslut om att fortsätta med bevakningen 24 

timmar efter att branden slutat i byggnadera tas på onsdag eftermiddag av OG, CU och RL, på torsdags morgon anses branden slocknat i all 

delar utom tornet där det med säkerhet inte fanns några gasflaskor, då togs beslut att avsluta räddnigstjänsten kl 08:00 på fredag morgon 

Smedjebacken 

 

 

På vägen fram så fick vi vetskap om att det var gasflaskor inblandade, tog därför kontakt med en av personalen, frågade om han kunde gå in 

och ta ut flaskpakten, men han kunde inte det då branden var fullt utvecklad inuti och röken var mycket tät. Ba d honom att varna och 

evakuera omkringliggande småindustrier, vilket han/de gjorde mycket bra (vi behövde bara be dem att föpassa sig ännu längre bort från 

branden, eftersom jag i tidigt skedde (p,g,a den häftiga rökutveckling som var vid framkomst) bestämde att vi skulle använda oss av 

300meters riskområde, så sprang jag bort till övriga byggnader en var tom och den andra var det två personer som fick lämna området 

omedelbart, enligt dem så hade det redan varit en kraftig explosion från byggnad en innan vår framkomst. Bad SOSAB skicka ambulans för 

eventuell skador och polis för att hjälpa till med avspärrning (polisen dröjde misstänker att någon missuppfattade situationen). De uppgifter 

jag fick en stund efter framkomst var att det fanns 6s t (flaskpaket acetylen/syrgas) ett antal gasolflaskor, 600 liter bensin, 150däck + diverse 

oljor (bl.a i 200 liters fat) Vi hade ett fertal explosiner i inledningskedet varav en efter en halvtimme som var mycket kraftig, ytterligare en 

mycket kraftig 1 timme senare och den sista halvhyvsad vid 19:00 tiden. Beslutet var att låta det brinna och att vi och allmänheten var i 

säkerhet. Lite senare när jag bedömde att vi kunde närma oss på ett säkrare sätt så övergick vi att skydda närliggande byggna d + att köra 

undan 2st fronlastare, 2st bandare och en trailertransportbil som var precis i brandens riktning i denna fastighet tog vi även ut acetylepaket 
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som förbyggande åtgärd. Även en annan byggnad hjälpte ägaren oss att ställa deras acetyelen pa kte i säkerhet om vinde skulle vända. Höll 

kontakt med en av ägarna, kontakt även med försäkringsbolag om att bevaka fastigheten vilket de gav klartecken till bevakning från akutrvr 

från18:00 tiden fram till 19:00 endast bevakning sedan ök med försäk ringsbolag att vi bevakar från 19:00 till morgonen därpå, då nytt beslut 

tas. Ingepp i annas rätt tillfartsvägar, utrymningar av fastigheter,  avslut RTJ kl 18:13, kontakt med kommunens Va-jour som stängde av 

vattnet till fastigheten,  även VB-elnät kontaktades som bröt strömmen(alla tre säkringar hade gått) meddeland på radion först om att vi har 

gasflaskor i brand, sen något senare att de i vindriktningen skulle hålla sig inomhus. (ett mindre omhädertagande av de inblandade gjordes 

på plats + att en från skolan kom till platsen för att stötta eleven) Foton finns på händelsen. 

Örebro 

(*) 

Lokalen utrymd Utrymning och avspärrning av olycksplatsen kl: 10.43 ( 141 ) Odensbacken framme kl: 11.00 ( 601, 605 ) Byrsta framme kl: 

11.10 ( 110 ) RCB framme kl: 10.43 ( Byrsta deltid ) beredskap på station Byrsta kl: 11.00 ny RCB och IL inkallad ( Anders Larsson, Morgan 

Johansson ) kl: 11.25 ( Jb) åker ut som gasflaskskytt kl: 12.40 lämnar ambulansen platsen kl: 12.00 Rekvirerades grävmaskin av RCB Kjell 

Ericsson ( 070 - 6702506 ) kl:13.10 401 Bäckström tar över som räddningsledare kl:13.39 601, 605 hemma på stationen. kl 13.55 Byrsta 

deltid avslutar beredskapen på Byrstastationen Avspärrning av området. Många naturliga begränsningar. Utvändig släckning under 

försiktighet. Ta skydd bakom bilar och hus eftersom acetylen, syrgas och mison finns i lokalen. Senare beslut om att rekvirera grävare som 

rev väggar för att komma åt gas flaskor. Kylning av gasflaskor och senare skjutning av acetylengasflaska. RL avslutade mot fastighetsägaren 

och informerade om behovet av efterbevakning. 
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10.1.7. Insatsbeskrivningar 2011 

Tabell 9. Insatsrapporter 2011. Närvaro av gasflaskor orsakar en betydande fördröjning av insatsen. (3 sidor) 

Kommun Insatsbeskrivning 

Eskilstuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna 

Arbetare mötte upp oss, de meddelade att det var utrymt i lokalen. De informerade också snabbt att det fanns acetylengasflaskor i 

brandutrymmet. Nycklar överlämnades till oss för att kunna öppna ev. dörrar. (Dessa lämnades sedan vidare till säkerhetsansvarig som kom till 

platsen) (IM) Branden var inte i avtagande vid vår ankomst, svart bolmande rök trängde ut via takspringor och angränsande lokaler. 

Brandrummet var ej åtkomligt via portarna för utvändig släckning i detta skede. Beslut togs om att försöka få hål på glasrutorna och utifrån kyla 

från skyddad plats. (Bakom hörnet på en container.)  Efter en stund (15-20min) lyckades vi med backupstrålröret forcera fönstret till 

brandutrymmet och kylning av brandgaserna fick snabb effekt med minskad svart rök som följd. Vi besluta de sedan att försöka att med bil 103 

rigga för kylning ovanifrån. Denna kopplades upp till tankbil (115). Effekten härifrån var dock begränsad då brandrummet i detta skede inte 

kunde nås vattenkanonen. Ett antal omfall gjordes med bil 103, i slutfasen på arbetet kunde vi med denna kyla takkanten som hotade det 

angränsande utrymmet. Kylning inifrån skedde också, initialt med RTJ Strängnäs. Här hade det då börjat tränga in rökgaser samt sticklågor 

och nollplanet sjönk vid start. Dock fick vi med detta agerande snabb effekt och miljön förbättrades omedelbart.  Under släckningsarbetet 

provades också lättskum i angränsande utrymmen vilket inte var så effektfullt då skumvätskan tog slut innan utrymmet kunde fyllas. Skumrör 

med mellanskum provade s också med lite större effekt direkt i brandrummet, dock gick det ej att tillintetgöra branden med denna metod. Även 

pulver användes med samma resultat. Den slutgiltiga släckningen kan misstänkas vara behjälpt av att brännbart material helt enkelt t og slut i 

brandutrymmet. När initialbranden var släckt (kraftigt avtagande) så återstod problemet med en svåråtkomlig brand innanför taksargen som 

vandrade åt båda hållen och hotade lokalerna bredvid. Här bestämdes att flytta upp backupstrålröret på taket för att lämna det obemannat och 

kyla den bortre delen av sargen medan bil 103 kylde den andra delen. Under natten fortsatte arbetet med att försöka komma åt branden i 

väggen och under natten togs beslutet att använda skärsläckaren mot väggen för att punktera skalskyddet och komma åt brandhärden. Detta 

genomfördes på båda sidorna med resultatet att brandspridningen avtog i hastighet men den fortsatte trots detta om än i minskad styrka. Vid 

takkanten kunde spridningen tillslut stoppas och därefter vidtog bevakning av skadeplatsen fram till 12.00 då en del av avspärrningen hävdes 

så att en del av verksamheten kunde startas upp. I detta skedde antogs risken för gasflaskorna som mycket små eller obefintliga men trots 

detta lämnades en st yrka kvar till 22.00 för bevakning på platsen. Efter 22.00 avslutades räddningstjänstens insats. Riskbedömning för 

rökdykning- finns det människoliv att rädda = Nej - brandens omfattning och spridningshastighet = ganska stor brand och spridningsrisk 

framförallt uppåt - risk för rökgasexplosion = Nej - information om vilka kemikalier som finns på skadeplatsen = Acetylen, Luft och Mison gas 

finns - de fysiska förhållandena på platsen samt typ av objekt och riskbild = Byggnad av stor del betong/Ytong - räddningsstyrkans storlek och 

sammansättning = Tillräcklig - tillgänglig räddningsutrustning = Stor tillgång - personalens utbildning, erfarenhet och kompetens = Tillräcklig - 

ambulanspersonal och polis finns på plats eller är på väg = På plats Beslut efter riskbedömning är: Risk för explosion av gasflaskor och 

skyddsavstånd tas samt att polisen spärrar av gator och byggnader i närheten. Utvändig släckning och kylning på avstånd och i skydd RVR 
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(forts) ledare togs in tidigt och han utförde därefter akut restvärde. Vid ca 01.30 görs en ny bedömning av läget och eftersom båda TE och JL har sett 

en brinnande gasfackla vid gastuberna och eftersom branden hela tiden understödes av något så var vi säkra på att gasen tagit slut när 

branden började avta. Det var dock fortfarande utvändig släckning som tillämpades även om vi minskade säkerhetsområdet. Västermo: 

Begränsa och släcka glödbrand i tak och vägg med skärsläckaren och att ha invändig bevakning. Vid 12.00 tas beslut om att minska 

avspärrningen till brandrummen och 50 meter utanför. Övrig verksamhet får startas upp och gasol får ledas förbi intilliggande rum. Rtj fortsätter 

dock bevakning tom kl 22.00 då insatsen avslutas 22,03 Räddningstjänst avslutad, överlämnat till fastighetsägare för bevakning. Väktare under 

natten. Torsdag 7/11 10,00 polisen skall göra en undersökning. Restvärdesledare på plats vid 18 tiden/PL 

Luleå Larm om brand i industribyggnad med gasflaskor kvar i byggnaden. Vid framkomst uppgift om ca. 20 gasflaskor som ej kunde 

positionsbestämmas. Kraftig rökutveckling i hela byggnaden. Efter OBBO beslut om avspärrning 300 meter samt uppbullning för kylning av 

brand samt närliggande fastigheter och fordon. RB 90 bil rekvirerades från F 21 för kylning av branden.  Bortforsling av flertalet närliggande 

fordon (se restvärdes rapport). Kontinuerlig tempkontroll av industribyggnaden med IR-kamera samt laser-termometer. Efterhand stod det klart 

att vi kunde begränsa branden till kontoret och kompressorbyggnaden. Efter portöppning och tempkontroll på och i  byggnaden kunde även 

gasflaskorna lokaliseras och temperaturmätas.  I och med detta konstater ades att det ej förelåg någon explosions risk på kvarvarande 

tryckkärl. En timmerbil rekvirerades för att riva vägg och tak plåtar. Efter denna kontroll och släckning av små brandhärdar i och utanför 

verkstadslokalen. Räddningstjänsten avslutades 11. 53. OBS! Med ett gott resultat! 

Malmö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö 

(forts) 

SÅG0 START HGF Uppringare anger att det brinner utanför tatueringslokal. Under framkörning ges info angående att inre ledning kan se 

rökutveckling och konstaterad brand på objektet via webbkamera. Ges info angående utlarmade enheter stn 1400, 1200 samt 7000. 

Ledningsenheter 1080 och 2080, 1080=IC. SLUT HGF IC:HGF START HGF 1410/1430 första enhet på plats och konstaterar kraftig 

rökutveckling över Krusegatan och förmodad utvändig brand. Nästa läge från 1410 strax efter ger att branden är kratig, ingen rökdykning utan 

förstärkning, 1410 påbörjar utvändig släckning. 1080 anländer på plats i princip samtidgt som 7040. Ledningsplats etableras på Krusegatan, 

radiosamband styrs till 1080 samt ledningskanal 1 till inre ledning. Första genomgång med JNI: JNI visar var gruppen arbetar och hur de 

arbetar. Arbetet sker utvändigt och de har problem med att forcera en grind som finns i entrén till lokalen. Beslut fattas angående restriktion att 

vi inte rökdyker innan vi fått ner temperaturen i brandgasern a. Personlig reflektion är att brandgaserna är energirika och att det brinner ut från 

fönster. Initialt arbete: JNI får ansvar för att dämpa branden utifrån. Tillgängliga resurser blir 1410/7040/1210. SL 7010 MWD får i uppdrag att 

inventera byggnaden då han delvis har kunskap om tatueringsverkstaden. Samma uppgift ges i princip till YBN 2080. Arbetet ger en vi ss 

effekt men det finns behov av att utföra andra åtgärder. En person från tatueringsfirman får i uppdrag att rita upp byggnaden och ge en bild av 

denna. Han kan utföra detta delvis men har inte full kunskap om byggnaden. Syftet med 7010 och 2080 är att hitta nya vägar in för att kunna 

angripa branden "bakifrån". 22.10 lämnas rapport bakåt om kraftig brand som är tilltagande. Resursförstärkning: Efter uppstart av ovan 

beställdes följande resurser -2 släckenheter -Stab nivå 2 -Depå Gasflaskor: 22.15 lämnas kompletterande info till inre ledning att det nu syns 

öppna lågor från konstruktionen. Mycket rök trycker mot taket. God överblickbarhet av byggnaden från spiraltrappa från grannbyggnaden. 
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22.19 får 1080 information från verksamheten att det finns ett stort svetsverk med två tuber i brandutsatt lokal. Efter detta ges direktiv att 

avbryta insatsen och avbryta vattenbegjutning. Lägesrapport lämnas till inre ledning angående detta. I detta skedet uppstod ett stando och 

branden och röku tvecklingen tilltog. Passivt förhållningssätt till gasflaskorna, JNI fick i uppgift att bedöma möjligheten att sätta en fast 

vattenkanon i entrén och BGH fick i uppgift att värdera möjligheten att sätta dimspik in i lokalen från grannfastigheten. Und er den diskussionen 

gavs ny info angående gasflaskorna där verksamhetens ansvarige via telefon uppgav att det var en Argonflaska och en mindre gasolflaska. 

Riskbedömning angående Argon är att även denna utgör fara men att åtgärder enligt ovan ska utf öras. Beslut fattas om att 1410 sätter 

vattenkanon och 1210 försöker ta sig in i grannlokalen för montering av dimspik. JNI ansvarar för sektor "brand" och har understöd av personal 

från 7040 och hela 1210. MWD tas i anspråk av HGF som ledningsoperatör med fokus på plottning/lägesbild/ och radiotrafik via ledning 1. 

Lomma/staffanstorp får i uppgift att inventera angränsande lokaler mot söder, återkommer och säger att det är rökfyllt och får då ny order om 

att övertrycksätta lokalen. Ingen rökdykning s ka bedrivas i lokalen. Samverkan: Polis ges i uppgift att spärra Krusegatan i båda ändar. Vid 

acetylenhotet fick polisen i uppgift att kontrollera fastigheten i söder respektive norr så de var tomma samt förbereda för avstängning av E22. 

Stängning av E22 genomfördes aldrig. Ambulans briefas om läget men inga direkta uppgifter till ambulansen. Fortsatta arbetet: (Organisation 

enligt nedan sattes cirka 00.00. Tidigare organisation liknande men annan uppdelning av byggnadens geografi) JNI/BGH kontrollerade BC 

gräns och konstaterade att en av väggarna var i tegel och taket i lättbetong. Riskbedömning: ingen rökdykning i brandutsatt lokal. Utvändig 

släckning i syfte att hjälpa konstruktionen och begränsa branden till startutrymmet. MMI: Begränsa branden till startbrandcellen Sektor A= 

brandsida (SC=JNI): Vattenbegjutning med syfte att dämpa brand, övertrycksättning/lättskum i angränasnde lokal, resurs 7040/1210/1410 

Sektor B=ej brandutsatt del (SC=BGH): Övertrycksventilation samt kontroll av lokalerna. Kontroll och brandsläckning via 1230 i takfot. 

Skadeplatschef: CMN, samordning av sektor A/B 

Örebro 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro 

(forts) 

Larm om brand i byggnad (Frasses däck) Fullt utvecklad brand, Gasflaskor i byggnaden , Släckning från skyddat läge. 02,24 Byrsta med 601 + 

Hävare till brandplatsen, Byrsta deltid beredskap egen station. 02,50 Ägaren till Frasses däck på plats, ÖBO Jour informerad.  Vägar 

avspärrade 02,55 IL begär 500 m grovslang 03,25 Mat och dryck till brandplatsen. 03,50 Kontakt med Sveriges radio sändningsledningen 08-

784 20 88.  Vägar avstängda pga brand och kraftig rökutveckling, stäng ventilation och fönster. 04,33 Vattenverket informerade om stort 

vattenuttag. 04,43 TIB på Ö-o kommun informerad om att ett dagis i närhrten kommer att vara stängt under dagen. TIBBEN informerar att det 

ej är kommunens dagis, möjligen muslimskt. 05,00 Bil 102 o 103 med totalt 5 man åter stationen.                                                                                          

09.30  IB ringer miljö och hälsa ang  släckvatten som rinner ut i Lillån. 05,10 Byrsta med bilar 601 o Hävaren åter mot sin station. 05,10 RVR- 

ledare sökt. Lars (Viking) Johansson 06,20 RVR- ledarer på plats 06,30 E-on (Norrköping) kontaktade för att bryta strömmen till fastigheten, 

skickar ut en montör från Ö-o 07.15 Avspärrningarna häves enl. Ae 07.45  5  man fr grupp 2 ut till platsen 24. 30. 38. 57. 93. Hög risk för 

rökdykning därför ingen invändig släckning, Avspärrning initialt 300 meter kring brandplatsen för allmänheten. Vattenkanon mellan lager och 

verkstad för att skydda däckhotellet. Räddningsstyrkan backar tillbaks på grund av gasflaskorna, endast begränsning med två stycken 

vattenkanoner. 
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Örnsköldsvik 

 

 Tid:  22:57 Anteckning:  WA delar ut en mängd förmaningar om att vara försiktig om det nu finns gasflaskor i kontainern. Lita inte på nån och 

var försiktiga! Tid:  23:01 Anteckning:  Sören eriksson Anundsjö bygg åker till platsen.Bravida  (ägare av kontainern).Kjell Berglund. Tid:  23:19 

Anteckning: Lämpar ut cont som står 10 m från närmaste byggnad Ingrepp i annans rätt 6 kap 2§ Tid:  22:47 Skäl för beslut:  Klippa lås till 

förrådscontaner Vem avser beslutet:  Bravida Kjell Berlund Ingrepp i annans rätt 6 kap 2§ Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i 

miljön inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal 

tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områ den, använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i annans 

rätt, i den mån ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som vållas genom ingreppet och omständigheterna i 

övrigt. Sådana ingrepp får också göras av en nämnd som avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av den myndighet som 

ansvarar för räddningstjänsten. Om länsstyrelsen eller annan statlig myndighet i enlighet med vad som sägs i 4 kap. 10 § första stycket har tag 

 it över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, får ingrepp göras av den myndigheten i stället för av den kommunala nämnden.&#x20; 

Vid sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen får, under de förutsättningar som anges i första stycket eller om det är nödvändigt för att göra 

det möjligt att åter använda den förorenade egendomen, den myndighet som ansvarar för saneringen göra såd ana ingrepp i annans rätt som 

anges i första stycket.&#x20; Förbud eller föreläggande som avses i 7 kap. 5 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg får 

meddelas med stöd av denna paragraf bara om Sjöfartsverkets beslut inte kan avvaktas. 3 § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som 

behövs vid ingrepp enligt 2 §. 4 § Den som med stöd av 2 § har beslutat om avspärrning eller utrymning, skall i skälig omfattning hjälpa till med 

att ordna uppehälle för dem som till följd av åtgärden är i behov av det. 5 § Anordning som varaktigt behövs för räddningstjänsten får placeras 

på annans mark eller byggnad, om det inte medför inverkan av någon betydelse på markens eller byggnadens användningssätt.&#x20; Beslut 

om åtgärd enligt första stycket meddelas av en nämnd som avses i 3 kap. 11 § eller, i fråga om statlig räddningstjänst, av den myndighet som 

ansvarar för räddningstjänsten.  

Efterföljande åtgärder 3 kap 2§ 9 § En räddningsinsats är avslutad när den som leder insatsen (räddningsledaren) fattar beslut om detta. 

Beslutet skall redovisas i skriftlig form. När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren eller 

nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och 

återställning.&#x20; Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren 

utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad.&#x20; Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs. 

Räddningstjänstens avslutande 3 kap 9§ Tid:  23:47 Underrättat ägare / nyttjanderättshavare: Bravida Bevakning:  Drives/Anudsjö Bygg AB 

Restvärdeskydd: Sanering: Återställning: 

 


