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Inledning 

Den 23/9 – 2015 startade en brand ombord på en bogserbåt som låg förtöjd vid JIWE 

Varmförsinkning AB i Sölvesborg. Branden startade i en av hytterna, belägna under däck. 

Besättningen bestod av sju personer som alla kom från Polen. Vid brandens start fanns minst 

fyra personer ombord, i sina hytter, och samtliga omkom i branden. Statens 

haverikommission har beslutat att utreda olyckan och har kommit överens med sin polska 

motsvarighet, State Commission on Maritime Accident Investigation, att den polska 

myndigheten ska leda utredningen. 

 

Bakgrund 

Enligt 3 kap. 10 § i lagen om skydd mot olyckor skall kommunen se till att alla olyckor som 

föranlett räddningsinsats utreds i skälig omfattning. Syftet är att klarlägga orsakerna till 

olyckan, olycksförloppet samt insatsens genomförande.  

 

Syfte 

Insatsutvärdering av görs som en nivå-2 utvärdering och syftar främst till att identifiera 

svårigheter och/eller framgångar som uppstått under räddningstjänstens insats. 

Insatsutvärderingen ska beskriva erfarenheter samt ge åtgärdsförslag i syfte att utveckla och 

förbättra förmågan att genomföra räddningsinsatser. Erfarenheter och åtgärdsförslag kan 

leda ändrade rutiner, förändringar i utbildning/övning och/eller inköp av nytt materiel. 

Åtgärdsförslagen kan också beröra annan myndighet/aktör och om så är fallet kommer 

myndigheten/aktören att erhålla utredningen.  

 

Metod 

Olycksutredaren har genom intervjuer med berörd räddningspersonal, granskning av 

dokument/foton samt genom brandplatsundersökning tillsammans med polis, försökt skapa 

en bild av händelseförloppet. Utifrån ett gemensamt händelseförlopp har utredaren, utifrån 

egna och andras erfarenheter, försökt precisera problematik som uppstod under insatsen. 

Förslag på åtgärder ges i det avslutande kapitlet.  

Följande punkter har belysts i denna utredning: 

1. Insatsen i stort 

2. Taktiskt genomförande (enl. 7-stgesmodellen) 

3. Säkerhet och tillbud 

4. Räddningstjänstens avslutande 

5. Sammanfattning av erfarenheter och åtgärdsförslag 

Avgränsningar 

Olycksorsak och olycksförlopp beskrivs endast övergripande. 

 



Intervjuade personer 

Insatsutvärderingen genomfördes 2015-10-11. Utvärderingen utfördes av olycksutredare 

Joachim Åberg. Intervjuade personer: Christer Amundson, Insatsledare och Räddningsledare 

inledningsvis (3080), Anders Haglund, Förstainsatsperson och Styrkeledare Sölvesborg (4060), 

Andreas Nilsson, Styrkeledare Mjällby (4310), Melissa Millbourn, Räddningschef i beredskap 

och Räddningsledare (3180), Martina Olofsson, brandman Mjällby (4310). 

Brandplatsundersökning gjordes den 25/9 tillsammans med polisens tekniker.  

Plats- och objektsbeskrivning 

Fartyget låg förtöjd vid kaj bakom en industrifastighet, JIWE Varmförzinkning AB, i 

Sölvesborgs ytterhamn (grön pil). Båten är en äldre bogserbåt, byggd 1966 i Danmark, och är 

28,5 meter. Båten ägs av det tyskägda rederiet Zakład Usług Żeglugowych i Szczecin i Polen. 

Fartyget användes för att frakta en pråm med massaved till pappersindustrin. Hela 

besättningen var från Polen. Svart pil visar brandstationen i Sölvesborg.  

Fartget hade ett maskinrum, en trappa ner från däck, i akterdelen. Maskinrummet var i egen 

brandcell. En trappa ner, mot fören, fanns sex hytter, tre på styrbord sida och tre på babord 

sida. I mitten fanns en korridor mellan hytterna på babord respektive styrbord sida. Ovanför 

hyttdelen fanns mässen och ovan mässen fanns styrhytten. Hytter, mäss och styrhytt verkar 

ha tillhört samma brandcell. Från hytterna fanns utrymningsmöjlighet i två riktningar, via 

korridoren, en i fören och en på mitten av fartyget (räddningstjänstens angreppsväg). 

 

 

 

 

 

 



Orsak och brandförlopp 

Orsaken till branden är okänd men klart är att branden startat i hytt nummer 6, den bakre av 

de tre hytterna på styrbord sida (se schematisk skiss samt bild 12). Det är mycket troligt att 

branden startat i madrassen på den undre britsen i denna hytt. Denna slutsats dras mot 

bakgrund av de brandskador som finns på madrassen samt på den träregel som finns precis 

bredvid madrassen.  

Vid undersökningen konstaterades det att hytt 6 på styrbordsidan, i den del som ligger 

längst akterut hade varit utrustad med en övre uppfällbar säng och en undre fast säng. 

Madrassen till den övre sängen hade ramlat ner och låg ovanpå den undre sängen. 

Sängbottnen till den övre sängen var bortbränd. I den undre sängen har diverse saker 

förvarats. Den undre sängen fortsatte i vinkel längs styrbordssidan. På denna del iakttogs 

diverse böckeri.   

Vid friläggning av säng och golv i hytt 6 iakttogs en skada på ovansidan av både den övre 

och den undre madrassen. Skadan i den övre madrassen var inte genomgående, tyget på 

madrassens undersida fanns kvar. Skadan på den undre sängens madrass var mer utbredd än 

på den övre sängens madrass. Madrassen var genombränd ner till underdelen av skum. På 

framkanten av sängens träsarg iakttogs ett nerbränd del, motsvarande skadan i madrassernaii. 

Det är okänt om det fanns någon form av branddetektering i hyttdelen.  
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Bild 1 . Brandskador på madrass från den övre sängen. Foto Polisen 

 
Bild 2. Skada/nerbränning i sängens träsarg. Foto Polisen 

Branden spreds snabbt till hela hytt 6. Brandgaser spreds ut i korridoren och till samtliga 

hytter. Värmestrålningen från brandgaserna har varit mycket hög, vilket kan ses på 



”sekundärskadorna” i de andra hytterna. Branden spreds genom hyttdörren (trädörr) och ut i 

korridoren, där innertaket brann av helt. Branden spreds även till hytten mitt över 

”brandstartshytten”, hytt 3, där det fanns brandskador på inredning och i tak.  

 
Bild 3. Korridoren utanför de sex bostadshytterna i bostadsdelen. Foto Polisen 

Heta brandgaser spreds även upp till mässen, ovan hyttdelen, där sekundära brandskador 

iakttogs. Uppe i styrhytten förekom endast mindre sotskador. 

 

 

Bild 4. Mässen  



Genomgång av insatsen i stort 

Onsdagen den 23/9-15, klockan 23:54, får Räddningstjänsten Västra Blekinge larm om 

båtolycka i Sölvesborgs ytterhamn. Utlarmning sker enligt HT-plan, dvs. tre styrkor, 

tillsammans med Insatsledare och Räddningschef i beredskap, larmas. Uppgifter som 

framkommer vid kvittering mot SOS är att det gäller en fartygsbrand. Under framkörning får 

3080 information av SOS att kustbevakningen har ett fartyg som befinner sig utanför Åhus. 

3080 begär att de skall ta sig mot platsen. När räddningstjänstens första enheter anländer till 

platsen, ca 8 min. efter larm, möts de av kraftig rök, brand och värmeutveckling från fartyget. 

På båten står två besättningsmän och sprutar vatten genom dörren, mot branden. En 

besättningsman ligger skadad på kajen. Släckinsats påbörjas direkt med vatten från 4010, 

genom dörren och ner mot hyttdelen. Man inser ganska omgående att detta inte ger 

tillräcklig effekt och beslutar sig för att påbörja påföring av mellanskum (svart pil). Vid 

övergången mellan vatten och skum tänder brandgaserna.  

 
Bild 5.  Dörren på båten där släckinsatsen påbörjades samt utgjorde Räddningstjänstens 

angreppsväg. 

Ca sex minuter senare anländer 4310 och 4340. Inriktningen blir att fortsätta med 

skumpåföring och hitta alternativa angreppsvägar på babord sida. Detta hinner man inte 

påbörja då andningsluften för första styrkan (4010) håller på att ta slut och personal på 4310 

får istället överta deras uppgift. 00:07 anländer Insatsledaren till brandplatsen.  

Klockan 00:19 anländer styrkan från Karlshamn. Vid framkomst förs dialog mellan SL 3010 

och Insatsledaren 3080 angående eventuellt angrepp med skärsläckaren. Denna metod kan 

inte användas på grund av att den är ur funktion. SL 3010 får uppgift att säkra skumtillförslen 

samt hjälpa till med kontroll av övriga utrymmen på båten som ej är brandpåverkade. 

Släckinsats påbörjas även på babords sida.  

Påföring av skum fortsätter i hyttdelen tills det når midjehöjd då rökdykare försöker göra en 

inträngning. Ganska omgående tvingas rökdykarna backa på grund av hög värme. Man 

beslutar att fortsätta samma inriktning med skumpåföring, för att minska strålningsvärmen.  



Cirka 40 minuter in i insatsen samlas samtliga befäl på platsen, tre styrkeledare, Insatsledare, 

Räddningschef i beredskap, Polisinsatschef, Sjukvårdsledare samt en person ur besättningen. 

Bedömning görs att det för tillfället är omöjligt för räddningstjänstens personal att ta sig ner i 

hyttdelen. Vid genomsöket av övriga delar av båten har en situationsplan över fartyget 

hittats. Under genomgången framkommer även uppgifter att det finns personer ombord, 

osäkert hur många. Polisen tar på sig uppgiften att söka av närområdet och 

besättningsmannen som är med på genomgången intervjuas ytterligare om alternativa vägar 

in samt hur det ser ut nere i hyttdelen.  

 
Bild 6. Släckningsarbete. Bilden är tagen 01:40. 

 

 

Styrhytt 

Mäss 

Angreppsväg. Hyttdelen 

finns en trappa ner till 

höger.  



RCB övertar rollen som RL klockan 01:00. Vid denna tidpunkt är det bekräftat att det 

fortfarande finns fyra personer kvar ombord. Denna information påverkar inte inriktningen av 

insatsen, eftersom bedömningen är att dessa personer isf. är omkomna sedan länge, mot 

bakgrund av den kraftiga brand som räddningspersonalen möttes av vid ankomst. En 

riskbedömning görs, inga onödiga risker skall tas för egen personal. Arbetet med släckning 

av branden ska göras lugnt och metodiskt.  

Rökdykare lyckas efter en stund ta sig ner för trappan och ser att det brunnit i första hytten, 

direkt in till höger. Ytterligare en rökdykaregrupp tar sig fram till mässen där man hör ett 

pysande ljud vilket man tolkar som läckage från ett tryckkärl. Man gör ett snabbt omfall och 

evakuerar samtlig personal från båten, mot bakgrund av tidigare riskbedömning. 

Besättningsmannen intervjuas ännu en gång och man får fram uppgifter att det inte skall 

finnas några brännbara gaser ombord, däremot andningsluft i flaskor och handbrandsläckare. 

Eftersom det föreligger risk för kärlsprängning beslutas att släckningsarbetet ska ske i skydd.   

Klockan 02:00 anländer KVB. Deras uppgift blir att söka av ytvattnet i båtens närhet för att 

kontrollera att inga personer fallit överbord. Vid denna tidpunkt har tre personer hittats 

livlösa ombord. Fynden görs mellan 01:40 och 02:00, den sista personen hittas 02:10. Branden 

är helt släckt 02:50.  

Diskussioner förs hur man skall gå vidare med insatsen, evakuering av kroppar och 

omhändertagande av släckvatten och skum. Bärgning av kroppar utförs av tre grupper under 

stark fysisk och psykisk press. Upptaget av de livlösa kropparna sker mellan 03:00 och 04.10. 

Samtliga besättningsmän som hittas befinner sig i sina respektive hytter. Väl uppe på kaj, sker 

dödsförklaring av läkare som kommit till platsen. Räddningsinsatsen avslutas klockan 04:20 

då sista kroppen bärgats. 
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   Angreppsväg 

Hytt nummer 1: En person avliden (Bild 7). 

Hytt nummer 2: En avliden, en överlevande som tagit sig ut (Bild 8). 

Hytt nummer 3: En person avliden (Bild 9). 

Hytt nummer 4: En person överlevde (Bild 10). 

Hytt nummer 5: En person avliden (Bild 11). 

Hytt nummer 6: En person överlevde. Brandens startutrymme (Bild 12). 

Taktiskt genomförande  

Riskbedömning 

Vid insatsen uppstart var strålningsvärmen hög och rökutveckling kraftig från hyttdelen på 



fartyget. Efter initial riskbedömning beslutas, med vetskap om att det kan finnas människor 

kvar i hytterna, att snabb inträngning inte kan genomföras utan risk för egen personals liv 

och hälsa. 

Identifiera möjliga åtgärder 

Möjliga åtgärder var att släcka branden från dörren och vidare påföra skum för att kyla ner 

skrovet.  

Tidigt i insatsen försökte Räddningstjänsten hitta alternativa vägar ner till hyttdelen från däck. 

Efter ett tag hittade räddningspersonal en lucka, i fören på båten, ner till hyttdelen. Från 

denna lucka påbörjades också släckinsats, vilket troligen påverkade brandförloppet. Lättskum 

kom även fram till platsen men detta användes ej. 

Möjliga åtgärder som diskuterades tidigt var att använda skärsläckare för att kyla brandgaser 

i hytterna. Dock kunde åtgärden inte genomföras på grund av att skärsläckaren var ur 

funktion vid tillfället.  

Beslut om MMI och taktisk plan 

Inget uttalat MMI (mål med insats). Taktisk grundinriktning (TGI) var att försöka släcka 

branden så effektivt och snabbt som möjligt genom dörren på fartyget för att därefter övergå 

till inträngning med rökdykare i hyttdelen för att släcka ytterligare bränder nere i hyttdelen. 

Tidigt bedömdes att liv inte fanns att rädda. När branden var släckt skulle ny diskussion tas 

angående bärgningen av kropparna.  

När det uppdagades att det ”pös” någonstans från mässen, gjordes en ny riskbedömning, 

varpå räddningsinsatsen avstannade och nytt beslut togs att släckning av brand skulle ske i 

skydd.  

Sätta organisationen 

Räddningschef i beredskap som tjänstgjorde som räddningsledare från 01:00 upprättade 

ledningsplats ca 80 meter från båten. Insatsledaren, tillika skadeplatschef, delade upp 

insatsen i två sektorer. Sektor 1 arbetade med brandsläckning och nedträngning via dörr. I 

denna sektor ingick brandmän från Sölvesborg och Mjällby. Sektor 2 hade två primära 

uppgifter, dels att säkra skumtillförseln, dels att kontrollera övriga utrymmen på båten.  

Kommunikation och samverkan 

Inledningsvis var det väldigt hårt tryck på enskilda befäl i samband med ledningsmötet 

eftersom det var så många inblandade parter. Till stor del berodde ”kaoset” på att det var en 

mycket liten geografisk yta att arbeta på vid kajen. När 3180 upprättade ledningsplats längre 

ifrån brandplatsen lättade trycket på skadeplatschefen och arbetet kunde utföras mer 

strukturerat. För övrigt fungerade samarbetet mellan organisationerna utan problem. 

Språksvårigheter uppstod med besättningen inledningsvis.  

Skapa uthållighet 

Resurser i form av andningsluft och vatten fungerade bra under hela insatsen. Även 

personalmässigt uppstod ingen resursbrist. 

Följa upp 

När branden var släckt samlades all personal och informerades om hur uttaget av kropparna 

skulle utföras. Detta är en fysiskt och psykiskt mycket svår arbetsuppgift, vilket innebar att 

”frivilliga” valdes ut. 



Avlastande samtal genomfördes direkt efter hemkomst till stationen, ca 05:00. Det planerades 

även för ännu en uppföljning längre fram. Ledningen hade som mål att avlösa hela 

Mjällbystyrkan på morgonen, tyvärr lyckades man endast få tag i en brandman för avlösning.  

Övrigt 

Vid insatsen inledning påbörjades kylning med vatten. Detta visade sig inte vara tillräckligt 

effektivt med vatten som släckmedel, utan man gick över till skumsläckning, som gav bättre 

effekt.  

 

Beslut togs att det kontaminerade släckvattnet, med skumrester, skulle tas omhand av ägaren 

till båten. Detta informerades till skeppsmäklaren, via Sölvesborgs Stuveri och Hamn. 

Måndagen den 5/10 kontaktade skeppsmäklaren Räddningstjänsten för råd angående 

omhändertagandet av det kontaminerade släckvattnet. Räddningstjänsten rekommenderade 

slamsug samt att ta kontakt med Miljöförbundet Blekinge Väst. Räddningstjänsten 

informerade också om att vattnet inte, under några omständigheter, fick släppas ut i havet.   

 

Kunskap om fartygets uppbyggnad och konstruktion upplevde många av insatspersonalen 

som bristfällig. Osäkerhet kring inträningsvägar, var ritningar över fartyget fanns, var båten 

”nödstoppas” mm. uppstod under insatsen. Även frågor angående lots, rederi och 

försäkringsbolag uppstod.  

 

Transportstyrelsen fartygsinspektör anlände till platsen klockan 04:00 för att säkerställa 

båtens stabilitet. Räddningsledaren hade ingen kunskap om att JRCC skickar ut 

fartygsinspektör på automatik. Även kunskaper avseende andra myndigheters och 

intressenters resurser upplevdes som bristfällig.  

Tillbud 

En brandman som var insatt i insatsen upplevde stora obehag i samband med insatsen och 

uttaget av avlidna ur fartyget. Räddningstjänsten har erbjudit samtliga personer som deltagit 

i insatsen stödsamtal med psykolog. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt. 

Ett larmställ som fungerade som reservställ visade sig inte vara fullgott, en huva saknades. 

Detta upptäcktes när insatsen var igång och personalen byttes då av omgående. Detta anses 

inte ha påverkat insatsen i större omfattning.  

Räddningstjänstens avslutande 

Räddningsinsatsen avslutades klockan 04:20. Vid denna tidpunkt fanns ingen representant 

från rederiet/skeppsmäklare på plats, vilket hade varit önskvärt. Räddningstjänsten hade 

under natten försökt få kontakt med skeppsmäklaren utan framgång. Ingen skriftlig 

dokumentation kunde lämnas och det utfördes heller inte någon efterbevakning då detta 

inte ansågs nödvändigt. 

Polisen spärrade av området vid kajen och lämnade därefter platsen. Räddningsledaren 

lämnade platsen sist, ca 05.30. 

Ca 06:00 får räddningsledaren kontakt med Sölvesborgs Stuveri och Hamn. De ombesörjer så 

att skeppsmäklaren tar kontakt med rederiet för vidare information till anhöriga.    



Sammanfattning av erfarenheter och åtgärdsförslag  

Denna typ av insats är något som inte inträffar särskilt frekvent. Räddningstjänstpersonal övar 

vanligen typolyckor som brand i byggnad, trafikolyckor m.m. Fartygsolyckor/fartygsbränder 

övas väldigt sällan, varför kunskaper om fartyg är bristfälliga hos insatspersonal. Även 

kunskaper om andra berörda myndigheter, inklusive intressenter, och deras resurser är 

bristfälliga. 

Trots svårigheter att orientera sig för insatspersonalen utfördes ett bra arbete från samtliga. 

Alternativa släckmetoder diskuterades under insatsens genomförande. Om skärsläckaren på 

266-3010 hade fungerat skulle troligtvis insatsen blivit effektivare, men utgången hade 

sannolikt blivit densamma.  

Riskmedvetenhet var hög under hela insatsen och man tog hand om insatspersonalen på ett 

bra sätt efter avslutad insats. 

Följande erfarenheter/åtgärdsförslag har framkommit under utredningen:  

 Inledningsvis var det stort tryck på enskilda befäl vid lägesuppföljningen. Bättre 

tydlighet avseende rollfördelning i inledningsskedet är önskvärt. 

 

 Den personliga utrustningen ska kontrolleras innan tjänstgöring påbörjas. 

Tillbudsrapportering ska göras.  

 

 Generellt har Räddningstjänsten har dålig kunskap om fartyg, fartygskonstruktion och 

om andra berörda myndigheter, inklusive intressenter, och deras resurser. Övning 

krävs i realistisk miljö, både orienteringar och insatsövningar. Kunskap om värme i 

stålkonstruktioner, släckvatten, bärighet mm. behöver förbättras. Generellt behöver 

åtgärder vidtas för att stärka förmågan att genomföra insatser i samband med 

fartygsolyckor. Till viss del behöver detta ses över på nationell nivå, där MSB utgör 

en viktig roll. 

 

 Situationsplanen kom fram relativt sent i insatsen. Den hade behövts i ett tidigare 

skede som stöd vid orientering nere i de trånga, varma och mörka utrymmena. 

Räddningstjänstpersonalen kände inte till var planen fanns.    

 

 Räddningsledaren bör upprätta funktionen säkerhetsbefäl vid speciella insatser!  

 

 Avseende avlastande samtal.  

Första samtalet hölls för samtliga styrkor samt två personer från ambulansen. Efter 

detta samtal fanns fortfarande behov av samtalsstöd. Detta genomfördes ca 10 dagar 

efter branden. Viktigt att tänka på är att det inte alltid räcker med avlastande samtal 

vid påfrestande insatser. Alla har ett ansvar att informera om behov av ytterligare stöd 

till RCB.  

 

 En av deltidsgrupperna hade natten innan varit insatta på en annan ansträngande 

insats.  Utredaren anser att gruppen borde ha tagits ur tjänst efter den första insatsen. 

Det bör finnas en rutin för när personal ska tas ur tjänst efter omfattande 

räddningsinsatser.  



 

 Fotodokumentationen från Räddningstjänsten var undermålig.  

Rapport med åtgärdsförlag lämnas till ledningsgruppen och till IOH-gruppen för att vidare 

diskutera möjliga/lämpliga åtgärder. Rapporten kommer även överlämnas till Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, Haverikommissionen, Polisen Region Syd samt till 

Sölvesborgs kommun.  

 

 

Bild 7. Hytt 1. Foto Polisen 



 

Bild 8. Hytt 2. Foto Polisen 

 

Bild 9. Hytt 3. Foto Polisen 

 



 

Bild 10. Hytt 4. Foto Polisen 

 

Bild 11. Hytt 5. Foto Polisen 

 



 

Bild 12. Hytt nummer 6. Madrassen från övre sängen hade ramlat ner och låg över den undre 

sängen. Foto Polisen. 

 
Bild 13. Nedgången till maskinrummet i aktern på båten. Dörren har varit stängd och 

maskinrummet är oskadat.  

 



 

Bild 14. Toalett ovanför lejdaren till hyttdelen. Dörren har varit stängd och utrymmet är 

opåverkat. 
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 Utdrag ur polisens protokoll ”Protokoll över brandorsaksundersökning” 
ii
 Utdrag ur polisens protokoll ”Protokoll över brandorsaksundersökning” 


