
Insatsrapport – Gästrike Räddningstjänst 
Avser insats med eget larmnummer: 2012A01701 
Detta är ett utdrag ifrån en fullständig rapport 
 
 
 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Olycksförlopp efter räddningstjänstens ankomst, brister i skyddet, insatsens genomförande, spridningsrisker 
 
20.59 Ingen skadad på plats enl. ambulans 
21.03 Rökfylld lägenhet bottenplan, rökdykare inne, rökdykare på plan 2 
21.18 Kör högtrycksfläkt, rökdykare inne, folk på plan 2 kvar, ingen fara enl. rtj 
22.28 5 personer lastade till sjukhus, övriga kan bo kvar 
22.28 Ockelbogårdar tar över 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Räddningsledarens beslut (underrättade av bevakningsansvar, ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt etc) 
 
När jag kom till platsen stod det hyresgäster utanför byggnaden, jag fick besked om att ingen 
fanns kvar i lägenheter. Jag tog med en brandsläckningsgranat, när jag kom in i trapphuset så 
gläntade jag lite på lägenhetsdörren och gjorde bedömningen att jag inte kunde gå in i lägenheten. 
Jag hade fått uppgifter så visste jag att om man går in ca 1 meter in i hallen så har man köket 
direkt till höger. Jag stängde lägenhetsdörren, drog sprinten till granaten och slängde sedan in 
granaten mot öppningen till köket. Rökdykarna hade då gjort sig klara att gå in men jag sa att vi 
väntar några minuter med att gå in så att granaten får göra sin verkan. Under tiden gick jag runt 
på baksidan av huset för att kolla om jag kunde se någon brand därifrån, det var mörkt i 
lägenheten men jag tyckte att jag kunde ana en brand mitt i köket. Därefter skickade jag in 
rökdykarna som gick in och släckte av och dom öppnade även altandörren, dom kom tillbaka ut till 
trapphuset och vi hade då gjort iordning högtrycksfläkten. Rökdykarna gick då in tillbaka och rev 
ner de som behövdes vid köksfläkten och blötte på lite till. Min bedömning är att vi gjorde av med 
minimalt med vatten och rökdykarna hade en bra arbetsmiljö. Min bedömning är att vi hade stor 
nytta av brandsläckningsgranaten och att den var effektiv. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Väderlek 
Vindstyrka:   1 m/s 
Temperatur:   -2 °C 
Nederbörd:    
Förhållande:   Klart 
Utvärdering 
Funktionsbrister:  Inga 
Fördröjning under insats: Ingen fördröjning 
Uppskattad fördröjning: 0 min 
Utvärdering instats:  
 
Utvärdering – Förbättringsförslag 
Åtgärder för att förhindra liknande olyckor: Man bör inte lämna spisen 
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