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ABSTRACT  

Fires in buildings are dangerous in many ways, one big hazard is the risk of building collapse. 

This is a hazard both to occupants in the building and to the fire service, who might have to 

enter the building for their firefighting. The consequences of a building collapse can become 

severe, both in terms of damage to the building and in terms of injuries to people. Despite this, 

there are few methods to determine how stable a construction is, when exposed to stress from 

a fire. This thesis has tried to find connections between occurred events where buildings have 

collapsed, both by a literature study and by looking into some occurred collapses. This has been 

done by analysing some specific events more deeply, to find out what went wrong in that 

specific case, and by looking into a broader base of occurred building collapses which has been 

presented as statistics. Finally contact with personnel from two different fire brigades was 

taken, to perform a questionnaire and collect information of how they work with the dangers 

in reality. All of these studies has shown that there are some connections between which 

buildings collapse more often than others, one example is that small houses collapse more 

frequently than residential buildings and that roofs is the part of the building which collapses 

most often. This is confirmed by some of the people from the fire brigades, who thinks it 

reflects their own experiences regarding building fires. Even though some connections like 

these can be shown, they can have several explanations as for example, there are many more 

small houses than residential buildings in Sweden which makes it natural to believe that they 

collapse more often. Still, some connections are clear and this information can be used to base 

further studies on and perhaps gain more knowledge to be able to make better judgements on 

whether a construction is stable or not.  
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SAMMANFATTNING  

Byggnadsbränder utgör en fara på flera sätt, en av de största farorna är byggnadsras orsakat 

av brandens påverkan på konstruktionen. Detta är farligt både för människor som befinner sig 

i byggnaden och måste utrymma, samt för räddningstjänsten som kanske måste gå in i 

byggnaden för att utföra en räddningsinsats. Konsekvenserna av ett byggnadsras kan bli svåra, 

det är dels stora risker för personskada då fallande byggnadsdelar kan träffa personer som 

befinner sig i byggnaden eller i dess närhet och dels leder byggnadsras många gånger till 

omfattande egendomsskador som kan bli kostsamma.  

Trots dessa risker är området relativt outforskat och viktiga bitar saknas i kunskapen om hur 

och när byggnadsras sker. Detta examensarbete har försökt hitta samband mellan inträffade 

ras, både i form av djupgående analyser av utvalda händelser och i form av att sammanställa 

statistik ur ett bredare underlag av byggnadsras som inträffat. Ämnet är också behandlat 

genom en litteraturstudie som tagit upp fakta om olika konstruktionstyper och hur brand 

påverkar dessa. Avslutningsvis utfördes enkätundersökningar med personal från två 

räddningstjänster för att inhämta information om hur de som stöter på dessa problem i 

verkligheten arbetar med rasrisker vid räddningsinsatser.  

Statistiken som arbetats fram har tydligt pekat mot att småhus rasar oftare än andra 

byggnadstyper och att takras är den vanligast förekommande byggnadsdelen som rasar. Även 

bjälklagsras är en relativt vanligt förekommande rastyp, som visat sig inträffa oftare vid brand 

i flerbostadshus än när det gäller småhus. Dessa resultat bekräftas i stora drag vid 

enkätundersökningen där några av deltagarna tyckte att det överensstämmer med deras egna 

erfarenheter.  

I de djupare analyserna som behandlat tre utvalda byggnadsras konstaterades att ras inträffat 

på likartade sätt i två av de tre fallen. Dessa två ras orsakades på grund av att en bärande 

trästomme brunnit av och en byggnadsdel som bestod av ett obrännbart material varit stödd 

av trästommen, då trästommen brunnit upp förlorade det obrännbara materialet sitt stöd och 

föll ned. I det tredje fallet skedde ras delvis på grund av att branden kom åt oskyddade takstolar 

av trä, vilka inte klarade påfrestningen från branden. Dessa tre fall pekar mot att trä är riskabelt 

ur brandsynpunkt på grund av dess brännbara egenskaper, dock framkom det i 

enkätundersökningen att trä anses pålitligare än andra byggnadsmaterial såsom stål och 

betong. 

Det är svårt att peka ut något material som bäst eller sämst, men det finns problem med 

samtliga. De djupgående analyserna kan anses tyda på att tunga, obrännbara material som 

stöttas upp av en träkonstruktion är riskabelt om brand kan komma åt träet då konsekvenserna 

kan bli allvarliga om tunga byggnadsdelar, som exempelvis betongbalkar, förlorar sitt stöd och 

faller ner. Dock finns ofta andra konstruktionstekniska fördelar med alla typer av 

konstruktioner, även om de inte är de mest fördelaktiga ur brandsynpunkt. Exempelvis kan en 

viss typ av konstruktion vara det mer lönsamma alternativet rent ekonomiskt eller så uppfyller 

utformningen egenskaper som är speciellt önskvärda för verksamheten. Det finns många 

aspekter att ta hänsyn till vid val av konstruktionstyp, även om brandmotståndsförmåga är 

viktigt ur säkerhetssynpunkt.  



 

Det har framkommit få specifika metoder för att bedöma rasrisk på plats vid en 

byggnadsbrand. De som nämnts har varit att titta hur det ser ut på platsen, känna efter om 

konstruktionen känns stabil samt lita på egen erfarenhet. Detta tyder på att området behöver 

undersökas ytterligare för att få mer kunskap om byggnaders reaktioner vid brand, vilket skulle 

kunna leda fram till mer mätbara metoder för att bedöma stabilitet. Dock är det troligen så att 

egen erfarenhet även i framtiden kommer vara den mest tillförlitliga metoden, då det finns så 

otroligt många variabler inom detta område med olika konstruktionstyper och skillnader i 

brändernas utveckling. Men om den egna erfarenheten kunde kombineras med mer fakta 

gällande stomstabilitet och brandens påverkan på stommar och material vore det en väg till 

bättre bedömningar angående rasrisk.  

 

Nyckelord: brand, byggnadsras, rasrisk, kollaps, räddningsinsats, konstruktion  
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1 INLEDNING 

Släckinsatser i brinnande byggnader är ett riskabelt arbete på många olika sätt. Risken för 

byggnadsras är en av de största farorna då konsekvenserna av ett byggnadsras kan bli 

allvarliga. Ras utgör en fara både för brandmännen och för utrymmande personer som dels 

kan få nedfallande byggnadsdelar över sig men även riskera att bli instängda någonstans på 

grund av byggnadsdelar som blockerar vägen. Det har inträffat ett antal ras under de senaste 

decennierna som påverkat räddningstjänstens arbete och uppmärksammat problemen som 

finns. Svårigheterna som finns gällande att bedöma om en byggnad är säker att gå in i vid 

rökdykning kan ses ur flera aspekter. Dels kan det vara osäkert när branden startade och 

därmed hur länge konstruktionen varit utsatt för påfrestningen som branden orsakar, vilket 

ger stora osäkerheter vid en bedömning av hur länge byggnaden kan förväntas vara stabil. Dels 

är det ofta svårt att förutse brandens utveckling, hur intensiv den blir och åt vilket håll 

spridning sker. Vidare är det ofta osäkert hur konstruktionen kommer bete sig, både av 

temperaturökningen, motståndskraft mot själva branden och hur den kommer klara 

lastfördelningen som sker om delar av den bärande stommen går sönder. Det finns även en del 

problematik med personerna som är inblandade i insatserna, många av dessa har begränsade 

kunskaper i att göra bedömningar gällande konstruktioners stabilitet vid den påfrestning som 

branden orsakar, vilket leder till att brandens påverkan och säkerhetsrisker kan underskattas. 

Samtidigt vill rökdykarna ofta göra ett bra jobb och utsätter sig för risker som inte borde tas, 

eftersom de gärna vill hjälpa till.  

1.1 Bakgrund 

Byggnaders rasrisk vid brand är ett relativt outforskat område ännu. Detta innebär problem 

för räddningstjänsten då de kommer till olycksplatsen och ska utföra sitt arbete, bedömningen 

om huruvida det är säkert att göra en insats blir avgörande både för räddningspersonalen och 

för eventuella personer som befinner sig i byggnaden och behöver hjälp. Det är svårt att 

bedöma hur stabil en konstruktion är då en brand inträffat, både med tanke på hur stor 

bärförmåga som finns kvar men också under hur lång tid som byggnaden är säker att vistas i, 

med hänsyn till eventuell rasrisk. 

Kraven på bärförmåga hos byggnader skiljer sig mellan olika byggnadstyper och för byggnader 

med det lägsta skyddsbehovet, vilka klassas som Br3 i regelverket, är kraven på bärförmåga 

vid brand väldigt låga (BFS 2011:10). Detta försvårar ytterligare bedömningen, då det inte finns 

någon direkt information i dimensioneringskraven att inhämta, som skulle kunna ge 

upplysningar angående vad konstruktionen är beräknad att tåla. Dock är även byggnader med 

högre skyddsbehov, som måste uppfylla betydligt högre krav gällande bärförmåga vid brand, 

problematiska att bedöma. Dels kan det vara svårt att veta hur länge branden har pågått och 

därmed hur påverkad konstruktionen är, dels kan en verklig brands påverkan på byggnaden 

komma att skilja sig mot förväntad påverkan från den standardbrand bärverket är 

dimensionerat efter. Ett exempel på detta kan vara Rudsbranden i Karlstad där bärverket var 

dimensionerat för att stå emot brand i 60 minuter, men delar av konstruktionen kollapsade 

tidigare än så (Räddningsverket, 2002). I det fallet skedde även brandspridning på ett sätt som 
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inte dimensionerats för, spridningen skedde nedåt i byggnaden och då brandskyddet 

dimensionerats för brandspridning uppåt fanns inte fullgott brandskydd åt andra hållet, vilket 

ledde till att branden utvecklades på ett sätt som inte räknats med.  

Även om området är outforskat ännu, har en del riskfaktorer observerats då ras inträffat. Ett 

exempel på detta är lätta konstruktioner och fackverk i trä, då dessa typer av stommar orsakat 

flera fall där konstruktionen fallerat och brandmän fått byggnadsdelar över sig eller trampat 

igenom golv och fallit ner (Brannigan & Corbett, 2007). Det är dock ett problematiskt område 

då byggnadsdimensionering inte kan ske enbart med hänsyn till brand, utan även till andra 

faktorer såsom exempelvis materialåtgång och kostnader, där vad som är fördelaktigt för dessa 

kriterier inte alltid stämmer överens med vad som är önskvärt ur brandsynpunkt.  

Att okunskapen gällande rasrisker fortfarande är utbredd kan belysas med en del metoder som 

ibland används för att undersöka stabilitet hos en byggnad. En metod är att känna efter med 

foten om golvet känns stadigt eller ej (NIOSH, 2005), vilket ger en väldigt grov och osäker 

bedömning. Det finns även en tumregel som säger att det är säkert att stå intill en vägg som 

kan rasa, om personerna inte går närmare väggen än en tredjedel av väggens höjd (Brannigan 

& Corbett, 2007). Tumregler som dessa kan leda till att missbedömningar sker vid värdering 

av risker under en räddningsinsats. Området byggnadsras orsakade av brand behöver 

undersökas och belysas mer, både för att slå hål på en del gamla myter och för att kunna ställa 

dessa risker mot faktorer som idag till stor del styr hur byggnader projekteras och byggs.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att se om det finns några samband mellan inträffade ras som 

orsakats av brand och om dessa i så fall går att göra något åt. Vidare undersöks vilka typer av 

konstruktioner som visat sig utgöra en risk för personer som befinner sig i byggnaden för att, 

om möjligt, identifiera indikatorer på att rasrisk föreligger i händelse av brand.  

I bakgrunden nämndes en del problem kring vilka metoder som räddningstjänster använder 

för att bedöma stabilitet hos en konstruktion vid rökdykning, detta undersöks genom en 

enkätundersökning med personer som jobbar inom räddningstjänsten. Syftet med detta är att 

undersöka om olika räddningstjänster arbetar på olika sätt och eventuellt kunna komma med 

förslag på hur metoderna kan förbättras.  
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1.3 Frågeställningar 

 Finns några konstruktionstyper som utgör högre rasrisk än andra vid brandpåverkan? 

 Finns några samband mellan olika byggnadsras som orsakats av brand? 

 I vilken omfattning påverkar byggnadernas utformning, exempelvis byggnadsteknisk 

brandklass, i vilken utsträckning rasrisk föreligger? Påverkar detta även 

konsekvenserna av eventuellt ras? 

 Hur arbetar räddningstjänsten med säkerhet beträffande rasrisk vid 

räddningsinsatser? Vilka metoder finns för att bedöma stomstabilitet i byggnad efter 

brandpåverkan? 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete kommer endast ta upp nationellt regelverk och händelser som inträffat i Sverige. 

De byggnadsras som studerats har orsakats av brand, direkt eller indirekt, andra orsaker till 

byggnadsras behandlas inte.  

Fokus inom detta arbete ligger på bärande konstruktioner, andra byggnadsdelar behandlas 

enbart om de i ett specifikt fall kan anses ha haft betydelse för byggnadsraset. Andra faktorer 

som hur byggnadsras påverkar utrymning eller risker för personskada undersöks inte heller 

närmare, annat än att det till viss del finns med i diskussionen.  

Undersökningarna i detta arbete är gjorda genom analyser av inträffade fall, samt genom 

enkäter som inriktats på allmänt säkerhetsarbete kring byggnadsras. Inga försök eller 

beräkningar är utförda.  

I litteraturstudien behandlas olyckslast, vilket är en last som i normalfallet inte belastar 

konstruktionen men kan uppkomma vid olycka som exempelvis brand eller om fordon kör in i 

byggnaden. Benämningen olyckslast täcker in flera olika typer av olycksrelaterade 

belastningar, men i detta arbete avses lastfallet brand.  Andra olyckslaster som kan innebära 

ytterligare påfrestningar på konstruktioner berörs inte, annat än då olyckslast som fenomen 

behandlas generellt. 

Vid enkäterna har en del frågor ställts till samtliga personer, medan andra är inriktade mot en 

speciell yrkesroll och därför enbart har ställts till personer som arbetar med detta. Detta 

medför att resultaten från undersökningen inte kan jämföras fullt ut med varandra, då 

frågorna skiljer sig till viss del. Vidare har personer från endast två olika räddningstjänster 

deltagit, vilket är ett något tunt underlag för att dra säkra slutsatser. På grund av detta ska 

enkäterna endast betraktas som komplement till de övriga studierna.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Beskrivning av bakgrund till ämnesområdet, där problem presenteras i grova drag. Därefter 

beskrivs syfte med arbetet, frågeställningar som ska besvaras samt vilka avgränsningar som 

gjorts.  

Kapitel 2 – Metod 

Här beskrivs hur arbetet gått tillväga vid litteraturstudien och egna undersökningar. Främst 

beskrivs hur data samlats ihop till analyser av de inträffade fallen och till underlag för 

statistiken, samt vad litteraturstudien fokuserat på och hur enkätundersökningen utförts. 

Kapitel 3 – Konstruktioners bärförmåga och stabilitet 

Behandlar fakta kring konstruktioners bärförmåga och olika metoder som används för att 

uppnå stabilitet, först generellt sett och sedan hur detta påverkas av brand. Tar även till viss 

del upp regelverk och olika materials egenskaper vid brandpåverkan. 

Kapitel 4 – Analys av inträffade händelser 

Beskriver tre fall, hämtade ur verkligheten, där byggnadsras skett på grund av brand. Fallen 

har analyserats enligt fyra punkter vilka är byggnadsbeskrivning, brandförlopp, 

räddningsinsats samt vad gick fel? 

Kapitel 5 – Resultat 

Redovisar resultaten från undersökningarna som gjorts gällande statistik och presenterar en 

sammanfattning av svaren som erhållits från enkätundersökningen.  

Kapitel 6 – Diskussion 

Personliga reflektioner kring undersökningarna och resultaten från dessa.  

Kapitel 7 – Slutsatser 

De slutsatser som kommit fram genom arbetet, vilka till stor del baseras på frågeställningarna 

som beskrivits tidigare i detta kapitel. 

Kapitel 8 – Förslag till fortsatt arbete 

Förslag till relaterade arbeten som vore intressanta att fortsätta arbeta med.  
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2 METOD 

Nedan beskrivs de olika metoder som använts för att analysera rasrisker vid brand. Dessa är 

en litteraturstudie som övergripande tar upp hur konstruktioner kan påverkas av brand, vilken 

ger grundläggande fakta som behövs för att utvärdera resultaten av de egna studierna. De egna 

studierna består av tre delar, av vilka den första är djupare analyser av tre inträffade händelser, 

där några reella inträffade ras beskrivs. Den andra delen är statistik som sammanställts över 

frekvens av olika typer av ras för olika byggnadstyper. Till sist har en enkätundersökning 

genomförts med personal från räddningstjänster, för att få med aspekten hur personer som 

kommer i kontakt med problemet gällande rasrisk vid brand ser på det och arbetar med det.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts som undersöker hur konstruktioner påverkas av brand och vilka 

risker som finns med en insats i en brandpåverkad byggnad. Fokus ligger exempelvis på olika 

material och konstruktionslösningar för att komma fram till vilka konstruktioner som kan 

anses sårbara och andra risker som spelar in. Litteraturstudien är relativt bred och generell, 

då fallstudien går in djupare på områden som är speciellt intressanta.  

Litteraturstudien behandlar till stor del hur konstruktioner påverkas av olyckslast, i början 

menas generellt sett hur stommar kan reagera på olika belastningar, men därefter är det endast 

brand som avses. Andra olyckslaster behandlas inte.  

För att få fram material till litteraturstudien har brandforumet Utkiken.net använts, där en del 

information i form av dokument som behandlar konstruktioner och brand inhämtats. 

Regelverk och rekommendationer från Boverket har också använts för ren information samt 

för att jämföra de konstruktioner som analyserats i fallstudien mot gällande regelverk.  

2.2 Analys av inträffade händelser 

Som del i de egna undersökningarna i arbetet har fallstudier genomförts som studerat 

inträffade ras orsakade av brand. Dessa har analyserats med fokus på typ av konstruktion, 

brandförlopp, räddningsinsats, hur konstruktionen påverkades samt konsekvenser för att se 

om någon form av samband eller riskfaktorer kan identifieras.  

De tre fallen har valts ut med hänsyn till vilka byggnadsdelar som rasat, då olika typer var 

önskvärt för att ge bredd till analysen samt för att se om det finns likheter mellan rasen trots 

att de påverkat olika byggnadsdelar. Rasen som valdes var ett där en tegelfasad rasade, ett där 

ett betongbjälklag rasade samt ett där taket rasade in. Materialet till två av dessa fall är hämtat 

på brandforumet utkiken.net, det tredje hittades efter sökningar på internet. Sökord som 

användes var brand, hyreshus, ras.  
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2.3 Statistik 

För ökad bredd på studien har kontakt förts med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, som gjort en sökning i deras databas på sökorden ”ras”, ”rasat”, ”rasade”, ”rasrisk” 

och ”kollaps”. Vid denna sökning hittades 1438 rapporter från händelser som inträffat under 

åren 1998-2013. Dessa rapporter utgör underlaget för statistiken som sammanställts. Analysen 

har fokuserat dels på skillnader mellan olika byggnadstyper och dels på skillnader mellan vilka 

byggnadsdelar som rasar. Denna statistik redovisas i diagram som belyser procentuella 

skillnader i hur ofta olika byggnadsdelar rasar för olika byggnadstyper. Detta har gjorts både 

för samtliga rapporter tillsammans och även uppdelade för de tre byggnadstyper som varit 

vanligast förekommande i rapporterna. Denna uppdelning har gjorts för att se eventuella 

skillnader som finns i vad som rasar mellan olika byggnadstyper. 

Även siffror över det totala antalet släckinsatser som räddningstjänsterna i Sverige varit 

inblandade i har erhållits från MSB. Dessa har använts för att göra jämförelser mellan 

byggnadstyper och ta fram eventuella skillnader eller likheter mellan vilka byggnadstyper som 

ofta brinner och vilka som rasar.  

2.4 Enkäter 

Kontakt med räddningstjänst har tagits genom att en enkätundersökning genomförts med 

personer som har olika yrkesroller inom räddningstjänsten, de personer som deltagit har 

arbetat som räddningsledare, rökdykarledare eller rökdykare. Detta för att fånga upp 

upplevelser och reflektioner som de olika uppgifterna medför. Frågorna har till viss del 

anpassats efter de olika yrkesrollerna, då de varierande uppgifterna dels innebär olika ansvar 

och eget risktagande, vilket ger skilda upplevelser och erfarenhet, dels finns även skillnader i 

utbildning för de olika yrkesrollerna.  En del frågor har ställts till samtliga personer medan 

andra är specifikt inriktade mot en yrkesroll. Frågornas fokus ligger på metoder som används 

för att bedöma risker för byggnadsras och huruvida en byggnad anses säker att gå in i, samt 

vad som görs för att öka säkerheten gällande ras. Frågorna kan ses i bilaga 1 och svaren finns i 

sin helhet i bilaga 2.  

Vid utförandet togs kontakt med räddningsledare vid två räddningstjänster, Norrhälsinge 

räddningstjänst och Storstockholms brandförsvar, dessa vidarebefordrade sedan enkäterna till 

några kollegor. Svaren från deltagarna skrevs av dem själva och skickades tillbaka via mejl. 

Resultatet från denna undersökning har sammanställts i form av en sammanfattning av 

svaren, där de olika yrkesrollerna presenteras var för sig. De personer som deltagit presenteras 

också med information om vilken arbetsuppgift de har, samt var de jobbar. Detta för att senare 

kunna resonera angående skillnader och likheter mellan olika arbetsuppgifter eller mellan var 

deltagarna arbetar.  
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3 KONSTRUKTIONERS BÄRFÖRMÅGA OCH STABILITET 

Konstruktioners bärande förmåga vid brand är ett komplext problem som beror av många 

parametrar, exempelvis material, typ och utformning av stomme samt utförande vid 

byggnation. Det beror även på vilka förutsättningar en brand har att komma åt den bärande 

stommen, om den är skyddad tar det längre tid innan konstruktionen påverkas då branden 

måste bryta igenom skyddet innan den kan påfresta stommens motståndskraft. Faktorer som 

bestämmer hur en brand kommer bete sig är dels rummets geometri, volym och takhöjd, vilket 

bestämmer hur syretillgången kommer vara och dels brandbelastningen i rummet som beror 

av vilka brännbara material som finns i rummet, i form av möblering, inredning, ytskikt och 

liknande (Thor, 2012).  

3.1 Regelverk 

Enligt EKS, Europeiska konstruktionsstandarder, som anger dagens gällande regelverk 

graderas byggnader efter bedömd risk för personskada vid kollaps av en byggnadsdel. I de tre 

lägre nivåerna av denna skala, där byggnader med klass Br3 och Br2 hamnar, är kraven mellan 

15-30 minuters bärförmåga vid standardbrandpåverkan (BFS 2011:10). Detta innebär att en 

brandpåverkad byggnad tillåts rasa tidigast efter det antal minuter som kraven anger, vilket 

bedöms vara den tid som krävs för att en säker utrymning ska kunna utföras. Dock är det inte 

säkert att den verkliga branden påverkar bärverket på samma sätt som standardbranden skulle 

ha gjort och som bärverket är dimensionerat efter (Thor, 2012). 

Kraven på bärförmåga baseras på en standardbrand med maximal brandbelastning som finns 

angiven för olika typer av rum, vilka anger påverkan på bärverket som en kombination av tid 

och temperatur (Thor, 2012). Detta är ytterligare en osäkerhet då en större brandbelastning 

eller på andra sätt förändrade förutsättningar kan ge en annan påverkan på konstruktionen än 

beräknat. Det är då inte säkert att bärverket är stabilt under det angivna antalet minuter, trots 

att konstruktionen uppfyller kraven. Dock kan inte regelverket omfatta alla olika fall som kan 

förekomma i verkligheten, därför måste generaliseringar och standardiseringar av modeller 

göras för att kunna ange kravnivån.  Vidare är dagens regelverk relativt nytt och då 

bygglagstiftning inte gäller retroaktivt (Boverket, 2015), förekommer byggnader som uppförts 

enligt lägre krav än idag gällande. 

3.2 Stomstabilitet 

Det finns olika metoder att använda för att uppnå stabilitet i byggnadens stomme. Några 

vanliga sätt som används för att stabilisera en stomme är genom fackverk, ramverk eller 

skivverkan. Fackverk byggs upp av många delar och ger en stark och lätt stomme med 

förhållandevis liten materialåtgång. Ramverk består av pelare och balkar där momentstyv 

samverkan mellan elementen utnyttjas för att stabilisera stommen. Skivverkan är en metod 

där de stabiliserande delarna inte är en del av de bärande elementen, utan de binder ihop 
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stommen för att uppnå stabilitet genom att förhindra att rotation uppstår i någon av de 

bärande delarna. (Isaksson, Mårtensson, Thelandersson, 2010).  

De nämnda stabiliseringsmetoderna har sina olika svagheter och styrkor, men gemensamt för 

alla är att konstruktioner som har möjlighet till viss deformation får lägre risk för fortskridande 

ras. Detta beror på att alltför styva statiska konstruktioner spricker sönder istället för att 

deformeras. Vid måttlig deformation kan krafterna i stommen omlagras så att en alternativ 

bärning erhålls. Det som påverkar stabiliteten i en konstruktion är dess förmåga till 

kraftupptagning i olika riktningar, alltså tillräcklig stryka i förhållande till lasterna, men även 

förmågan till viss rörelse är viktig då konstruktionen om så krävs kan anpassa sig till nya 

förhållanden. (Albertsson, et al., 1982).  

Om konstruktionen tillåts röra sig på det sätt som beskrivs ovan, kan den kompensera för olika 

olyckslaster som exempelvis bortfall av upplag och fortskridande ras eller total kollaps kan 

undvikas (Albertsson, et al., 1982). Även om byggnaden skadas och behöver åtgärdas i 

efterhand, kan detta innebära mer tid för exempelvis utrymning i det akuta skedet, vilket kan 

vara avgörande för hur många personer som hinner sätta sig i säkerhet innan byggnaden rasar. 

Dimensioner påverkar till stor del hur en konstruktion beter sig vid påverkan av olyckslast, 

stora dimensioner ger en mindre risk för ras men samtidigt får en eventuell kollaps av ett 

kraftigt bärande element större konsekvenser, då de vanligtvis har högre belastning än mindre 

element och även utgör en betydande del av hela stommens stabilitet. Om flera mindre element 

används blir lastöverföringen från varje element som faller bort mindre, men risken är större 

att flera av de mindre elementen kollapsar vilket ger liknande problem som med de grövre 

dimensionerna. Vidare har olika bärande element ofta varierande brottsäkerhetsgrad, vilket 

innebär att risken för brott skiljer sig genom konstruktionen. Detta leder till att konstruktionen 

får vissa partier som är känsligare än andra, vilket innebär större risk för utbredning av ras på 

dessa partier. (Albertsson, et al., 1982). 

Val av konstruktionstyp och material är också en kostnadsfråga. De stommar som är 

fördelaktiga ur brandsynpunkt blir ofta dyrare då stommar med högt brandmotstånd ofta är 

mer massiva och därmed även tyngre (Eriksson, 1995), vilket kan påverka både material- och 

transportkostnader. En del nyare lösningar som används på marknaden är olika typer av 

lättreglar och lättbalkar, både av trä och metall. Dessa kan ge problem med hållfasthet vid 

brand, då de inte har lika mycket massa vilket innebär att de påverkas snabbare av branden 

och kan kollapsa efter kortare tid än beräknat (NIOSH, 2005), om inte särskild hänsyn till 

detta tagits vid utformningen av konstruktionen genom extra brandisolering av dessa 

konstruktionsdelar.  

Det kan vara svårt att veta om en stomme består av lättreglar då konstruktionsutformningen 

kan vara okänd och stommen ofta till stor del är dold. Dock utförs dimensionering av bärande 

element både mot bruksgränstillstånd och mot brottgränstillstånd, för att konstruktionen ska 

fungera på ett bra sätt utan besvärande stora nedböjningar (Isaksson, et al., 2010). Vid risk för 

stora nedböjningar används en större dimension på det bärande elementet, trots att lasterna 

klaras med den mindre. Detta innebär att det då finns en marginal kvar vilket betyder att även 

brandlastfallet ofta täcks in trots att det inte alltid är med i beräkningarna.  
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3.2.1 Utbredning av ras 

Då ett ras startat kan dess utbredning ske åt olika håll, antingen horisontellt vilket innebär att 

rasspridningen sker längs med byggnaden, eller vertikalt då spridningen sker i höjdled. 

Horisontell utbredning hänger samman med konstruktionens totala stabilitet och stomtyp 

medan vertikala ras sker vid olika former av underminering av upplag. Vid vertikala ras kan 

spridningen ske uppåt i byggnaden eller nedåt, beroende på hur belastningen som orsakat 

raset påverkar konstruktionen. Åt vilket håll raset fortskrider beror dels av vilken typ av 

olyckslast som förorsakat raset och dels av i vilken riktning lasten anträffade byggnaden, men 

också på vilket sätt stommen är uppbyggd. En vertikal utbredning sker då olyckslasten orsakar 

bortfall eller stor sidoförskjutning av vertikalt bärande konstruktionsdelar. Raset sprider sig 

uppåt om olyckslasten slår ut bärande delar i underliggande våningar på ett sådant sätt att 

våningarna ovanför förlorar sina upplag. Nedåtgående spridning sker om byggnadsdelar slits 

loss eller faller ner på underliggande våning i sådan omfattning att bjälklaget blir överbelastat 

och rasar. (Albertsson, et al., 1982).  

3.2.2 Spännvidder 

Spännvidder påverkar i hög grad hur en konstruktion beter sig vid påverkan av olyckslast. 

Stora spännvidder medger större rörelser i stommen än mindre spännvidder, vilket ställer krav 

på utformning av anslutningar och upplag som måste klara dessa rörelser för att inte gå till 

brott. Vidare leder stora spännvidder till färre antal stödpunkter vilket kan ge mindre risk för 

bortfall av stöd, men också färre möjligheter till alternativ bärning om stödbortfall skulle ske 

(Albertsson, et al., 1982). Detta gäller i både horisontell och vertikal riktning då hela stommen 

samverkar för att uppnå stabilitet. Stora spännvidder i bjälklagsplattor av betong kan vara 

speciellt problematiska då dessa kan nå ner till underliggande bjälklag vid en relativt liten 

stödvinkeländring (Albertsson, et al., 1982) och då orsaka skador på det underliggande 

bjälklaget eller på andra närliggande konstruktionsdelar.  

3.2.3 Anslutningar 

Anslutningar är en viktig bit i en konstruktion. Även om varje byggnadsdel i sig är tillräckligt 

stark för att klara lasterna de är utsatta för måste de hållas ihop. Anslutningarnas förmåga till 

deformation bestämmer dess acceptans till förskjutningar i stommen och därmed hur seg 

stommen är. Lagom deformerbara anslutningar kan förhindra att byggnadsdelar lossnar från 

upplag eller faller ner då brott skett (Albertsson, et al., 1982). Denna seghet i stommen är en 

betydande del i att förhindra fortskridande ras, speciellt i vertikal riktning. Om byggnadsdelar 

hindras att falla ner och skada underliggande konstruktionsdelar minskar risken för en vertikal 

utbredning av ras. Deformationsförmågan hos anslutningar är också viktig för hur stor 

påverkan en lokal skada får för hela stommen (Albertsson, et al., 1982), om en balk eller pelare 

går till brott men resterande delar av konstruktionen klarar att hänga kvar blir inte 

konsekvenserna lika stora som om brottet orsakat ett ras.  

Vissa typer av konstruktioner utförs i trä med anslutningar av stål, exempelvis 

sammanhållande element som spikplåtar eller stödelement som balkskor, vilka sammanbinder 
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balk med pelare. Dessa konstruktionsdelar i stål har en vital del i att hålla ihop konstruktionen, 

men de har låg motståndskraft mot brand och fallerar snabbt vid höga temperaturer 

(Brannigan & Corbett, 2007). Detta är ett exempel på en typ av anslutning som kan leda till 

fortskridande ras i konstruktionen då balksystemet inte längre hålls ihop på det sätt som det 

är tänkt, vilket leder till ökade laster på vissa ställen och förlorad bärförmåga på andra.  

3.3 Brandens påverkan på konstruktionen 

Det finns olika sätt att säkra en byggnads stomstabilitet vid brand, ett sätt är att se till att 

branden inte kommer åt stommen genom att skydda den med obrännbara material. Detta är 

dock svårt att utföra i praktiken då små springor lätt finns kvar, det är dessutom en extra 

kostnad att brandskydda alla delar i en konstruktion. På grund av detta görs kompromisser 

där risken för personskada och skada på egendom räknas in och bedöms mot vilken nivå på 

säkerhet som anses rimlig. Regelverkets kriterier för dessa kompromisser är att det fortfarande 

ska innebära ett tillfredsställande skydd, det vill säga alla ska hinna utrymma och 

räddningstjänsten ska på ett säkert sätt kunna utföra en insats om det behövs (BFS 2011:6). 

Höga temperaturer ändrar materials egenskaper, inte bara på så sätt att de kan gå sönder eller 

brinna upp, utan även dess kemiska uppbyggnad. Exempelvis frigörs kemiskt bundet vatten i 

material som betong och gips vilket gör att de så småningom spricker sönder. Metaller ändras 

i strukturen vilket till en viss gräns kan vara positivt då det härdar, men vid alltför höga 

temperaturer förloras den härdande effekten och värmen påverkar materialet negativt. 

Brännbara material som trä förkolnar på ytan, men behåller sin bärförmåga där branden inte 

kommer åt. Brand kan även orsaka rörelser i material, exempelvis stål börjar krypa vid relativt 

låga temperaturer, vilket innebär deformation av konstruktionselementet, medan betong kan 

krympa på grund av att vatten förångas. (Burström, 2007).  

Då delar av en byggnads konstruktion börjar förlora hållfasthet påverkar detta även andra 

delar av konstruktionen. Konstruktioner är ofta uppbyggda så att byggnadsdelarna samverkar 

med varandra och om en del fallerar måste lasterna som denna del tidigare burit upp överföras 

till någon annan byggnadsdel, annars kommer byggnaden att rasa (Isaksson et al., 2010). På 

liknande sätt påverkas konstruktionen om branden orsakar rörelser i den då dessa rörelser kan 

ge okända belastningar för de byggnadsdelar som drabbas, i form av tryck eller drag. Rörelser 

kan också orsaka ojämn spänningsfördelning, eller att byggnadsdelar inte passar in i 

konstruktionen längre om de på grund av branden krympt eller svällt vilket också kan orsaka 

instabilitet.  

Problem kan uppstå även efter att branden är släckt. Om branden orsakat så höga 

temperaturer att konstruktionen tagit permanent skada har den ofta lägre hållfasthet än innan 

branden, detta benämns som resthållfasthet och syftar till den hållfasthet som finns kvar hos 

konstruktionen efter avsvalning (Burström, 2007). Även själva släckningsarbetet kan orsaka 

problem då kallt vatten, eller andra släckningsmedel, ofta används som orsakar stora 

temperaturskillnader under kort tid. Detta kan utlösa en så kallad thermochock, vilket kan 

skada materialet mer än själva branden (Burström, 2007). Dessa faktorer innebär att det är 

viktigt att undersöka konstruktionen efter att branden släckts då den kan behöva åtgärder. 
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3.3.1 Träkonstruktioner 

Trä är ett material med dålig värmeledningsförmåga vilket gör att det behåller sin hållfasthet 

relativt bra vid brand, dock gäller detta under en begränsad tid på grund av dess goda 

brännbarhet. Att värmeledningsförmågan är dålig innebär att värmen blir ojämnt fördelad 

över den brandutsatta konstruktionsdelen. Där branden har direkt påverkan uppstår skador 

som flagning och förkolning av materialet, medan konstruktionen är relativt opåverkad där det 

inte brinner. Det förkolnade lagret som uppstår på ytan fungerar även som ett skyddande lager 

för träet innanför, vilket innebär att det finns en inre kärna som har full hållfasthet. (Burström, 

2007).  

Att materialet behåller en viss hållfasthet gäller dock endast så länge som branden inte blir så 

intensiv att allt trä brinner upp. Det är också en förutsättning att kärnan som finns kvar är 

tillräckligt stor för att klara av lasterna som bärverket belastas av. Enligt tester finns ett 

uppskattat värde av hur snabbt trä brinner, vilket är ca 0,6 mm/ minut, detta kan dock variera 

beroende av träslag, då hårda träslag som exempelvis ek brinner något långsammare än mjuka 

träslag som asp. Även limträ har ett något lägre värde då limmet i fogarna har högre 

brandmotståndskraft än trä. (Burström, 2007).  

Ett problem med brännbara stomkonstruktioner är att de ofta är inbyggda och därmed inte 

syns, vilket innebär att en brand kan sprida sig långt in i konstruktionen innan den upptäcks 

(NIOSH, 2005). Då en brand sprider sig på detta sätt kan den även försvaga konstruktionen 

på flera ställen i byggnaden innan den upptäcks. Om branden sedan flammar upp någonstans 

i byggnaden kan de skadade delarna av konstruktionen ställa till problem då den kan vara 

försvagad på ställen där stabiliteten tros vara intakt.   

Då stommar byggs i trä utförs de ofta i form av fackverk, speciellt takkonstruktioner. Dessa 

fackverk kan vara känsliga då varje del i dem krävs för att upprätthålla stabiliteten, om en 

sträva går sönder eller försvagas på grund av brand kan en dominoeffekt uppstå och stora delar 

av konstruktionen kan falla samman på kort tid (NIOSH, 2005). Detta kan inträffa som en 

bieffekt av branden också, det behöver inte vara en direkt brandpåverkan på själva takstolarna. 

Exempelvis om pelare eller liknande som en takstol vilar på skulle gå till brott, på grund av 

brand, då skapas lastförskjutningar i hela konstruktionen vilket leder till drag på vissa ställen 

och tryck på andra. Detta kan orsaka brott på delar av ett fackverk, vilket i sin tur kan skapa 

denna dominoeffekt.  

Byggnadsdelar i trä kan fås i en rad olika dimensioner, vilka har något olika förutsättningar vid 

brand. Stora, massiva dimensioner har högre brandmotstånd än mindre varianter, dock har 

ofta kraftiga byggnadsdelar även större laster att bära upp vilket kan innebära större 

konsekvenser vid en eventuell kollaps (NIOSH, 2005).  

3.3.2 Betongkonstruktioner 

Betong är ett material med relativt högt brandmotstånd. Det har en stor termisk tröghet, vilket 

innebär att det tar tid för materialet att värmas upp av en brand och det har samtidigt en lång 

avsvalningsfas efter släckning (Thor, 2012). På grund av denna termiska tröghet tar det lång 
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tid innan betongen påverkas av brand, men vid tillräckligt höga temperaturer skadas 

materialet.  

Sprickbildning uppstår vid ca 573C, då detta inträffar exponeras eventuell armering vilken 

förlorar hållfasthet snabbt vid höga temperaturer. Vidare förloras betongens tryckhållfasthet 

vid tillräckligt höga temperaturer, både på grund av spjälkning och att kemiskt bundet vatten 

förångas. Lättbetong har en annan typ av ballast vilket gör att detta material klarar något högre 

temperaturer, men även här blir det samma påverkan när tillräckligt hög temperatur nåtts. 

(Burström, 2007). 

Då betong är ett relativt oelastiskt material kan skjuvbrott uppstå vid rörelser i stommen eller 

vid dynamiska laster som uppkommer plötsligt, speciellt vid brandpåverkan då materialet är 

försvagat. Plötsliga dynamiska laster kan till exempel bestå av andra konstruktionsdelar som 

faller ner på ett betongbjälklag eller in i en betongpelare. Betongelementet kan då få en snabb 

sprickbildning och tappa mycket hållfasthet. Liknande sprickbildning kan uppstå vid bortfall 

av stöd, men i dessa fall kan dragarmering göra konstruktionen segare genom linverkan, vilket 

innebär att betongen hålls ihop av armeringen. Det finns skillnader i sprickbildning mellan 

elementbyggda och platsgjutna stommar, där elementbyggda stommar ofta spricker i fogar 

eller andra kända svaga punkter, medan platsgjutna stommar är mer oförutsägbara. Detta kan 

vara betydande vid risk för brott eller fortskridande ras på så sätt att det till viss del går att 

förutsäga var sprickbildning eller brott kommer ske om det finns kända svaga punkter och då 

undvika att belasta dessa punkter, medan en stomme utan kända svagheter blir mer 

oberäknelig. (Albertsson, et al., 1982). 

3.3.3 Stålkonstruktioner 

Stål har god värmeledningsförmåga vilket i brandsammanhang är mindre bra, då det innebär 

att värmen kan färdas genom metallen och påverka stora delar av konstruktionen även vid en 

mindre brand som endast påverkar konstruktionen lokalt. Den goda värmeledningsförmågan 

innebär också att en brand kan vara svår att lokalisera om den inte är direkt synlig, då stora 

delar av konstruktionen är lika varm (NIOSH, 2005). 

Materialet påverkas genom att det mjuknar och tappar hållfasthet vid höga temperaturer. 

Detta kan även leda till andra problem än minskad hållfasthet, då materialet förändras 

geometriskt, exempelvis balkar som blir längre då de böjs ner vilket kan skada närliggande 

konstruktionsdelar. (Burström, 2007).  

Rörelser av denna typ är problematiska av olika orsaker, dels kan det orsaka tryck på andra 

byggnadsdelar som kanske inte håller för detta och dels gör den goda värmeledningsförmågan 

att värmen kan överföras till andra material som kan skadas av detta.  
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4 ANALYS AV INTRÄFFADE HÄNDELSER 

Här analyseras de utvalda fallen. Då rapporterna som informationen om fallen hämtats ifrån 

skiljer sig från varandra i fråga om hur utförliga beskrivningarna är och vad som ansetts 

viktigast för varje enskilt fall, blir analyserna påverkade av detta och tyngdpunkten kan variera 

för de olika fallen. I vissa fall finns mycket information om exempelvis byggnadens utformning 

då det är den som ansetts viktigast i just det fallet, medan för andra fall ligger tyngdpunkten i 

rapporten på andra saker. Trots detta har analyserna utförts med fyra kategorier som 

utgångspunkt för att få en grov struktur och i viss mån senare kunna jämföra fallen med 

varandra.  

Punkterna som ligger till grund för analyserna är: 

 Byggnadsbeskrivning 

Här beskrivs hur byggnaden var utformad med storlek och antal våningsplan, vad den 

användes till, hur det såg ut runt omkring byggnaden, samt vad det var för typ av 

konstruktion. 

 Brandförlopp 

Här beskrivs hur brandförloppet utvecklades, var branden startade, hur spridningen 

fortskred samt hur lång tid det tog och hur intensiv branden var. 

 Räddningsinsats 

Här beskrivs hur räddningsinsatsen gick till, vad den fokuserades på, om rökdykning 

genomfördes samt hur bedömning av säkerhetsrisker utfördes och när raset skedde. 

 Vad gick fel? 

Här beskrivs vad som enligt rapporterna anses vara orsaken till att raset skedde och de 

konsekvenser som det medförde. Detta skiljer sig mellan de olika fallen, men kan 

exempelvis vara brister i konstruktion, misstag vid bedömningar eller undersökningar 

av byggnaden, eller underskattning av rasrisk. 

 

Samtliga punkter är endast grundläggande för analyserna, i vissa fall saknas information från 

rapporterna vilket innebär att analysen på dessa ställen blir kortfattad. 

4.1 Fall A – Kollaps av betongbjälklag 

Brand i ett flerbostadshus avsett för personer med behov av särskilt boende. Informationen till 

detta fall är hämtad ur en rapport från Stockholms brandförsvar, (2004).  
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4.1.1 Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden uppfördes 1998 och bestod av två våningar med fyra lägenheter i varje plan. Den 

bedömdes hamna inom brandteknisk byggnadsklass Br 3. Stommen utgjordes av gjuten 

betongplatta på mark, mellanbjälklag av betong och prefabricerade träregelstommar vilka 

fungerade som både bärande stomme och regelverk till avskiljande väggar mellan 

lägenheterna. Väggarna var klädda med gips, hade mellanliggande isolering av stenull samt en 

58 mm bred luftspalt. Konstruktionens uppbyggnad illustreras i figur 1. Konstruktionen var 

dimensionerad mot och uppfyllde kraven för bärande och avskiljande konstruktion, REI 60.  

 

Figur 1 – Skiss över det nedfallna betongbjälklaget och hur konstruktionen var uppbyggd. Väggarna 
hade dubbel träregelstomme med dubbla gipsskivor på båda sidor, samt stenullsisolering. (Bildkälla: 
Stockholms brandförsvar, 2004).  

4.1.2 Brandförlopp 

Branden startade i en av lägenheterna på bottenplanet, denna brand släcktes utan hjälp av 

räddningstjänst som i detta skede inte heller fick information om att den inträffat. Dock var 

branden inte helt släckt utan väggens uppbyggnad med träreglar och stenull gjorde att branden 

sakta spreds inne i väggen i form av en glödbrand, utan att märkas på ytan. Spridningen skedde 

i olika riktningar, dels ända upp till mellanbjälklaget av betong, som vilade på de till slut nästan 

helt genombrända träreglarna, samt sidledes i väggen mot nästa lägenhet och även längs med 

väggen. Först 2-3 dygn efter den första branden hade spridningen tagit sig upp till lägenheten 

ovanför där det flammande upp igen, vid denna tidpunkt larmades räddningstjänsten.  

Då räddningstjänsten kom till platsen hade en fullt utvecklad brand utvecklats i en av 

lägenheterna på plan 2, denna släcktes relativt snabbt men branden hade spridits till 

närliggande lägenheter samt upp på vinden, vilket förlängde insatsen. Under 

eftersläckningsarbetet rasade delar av mellanbjälklaget ner och skadade tre brandmän. Även 

andra byggnadsdelar ansågs vara nära kollaps vid denna tidpunkt då konstruktionen var 

kraftigt försvagad. 
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4.1.3 Räddningsinsats 

Fyra rökdykargrupper från tre olika stationer var inblandade i insatsarbetet som började med 

att en rökdykargrupp släckte den övertända lägenheten på plan 2. Samtidigt gjordes en 

besiktning av lägenheten under den övertända, där upptäcktes rester av brand vilket gav 

uppfattningen att branden startat i den lägenheten samt troligen fortfarande pågick innanför 

väggarna. Ett arbete med att frilägga golv och väggar påbörjades, för att lokalisera glödbränder 

i konstruktionen och släcka dessa. Under arbetet med friläggningen i den undre lägenheten 

kapades ett område av cirka 5x2 meter vägg upp, flera väggreglar sågades av där en del var 

förkolnade medan andra var mindre brandpåverkade. Parallellt med dessa arbeten pågick även 

släckning av spridning till intilliggande lägenheter samt vind och tak, men då detta inte 

påverkat raset berörs det inte i denna analys.  

Då rivningsarbetet pågått ett tag upplevde en brandman på övre planet att golvet kändes 

instabilt, men gjorde bedömningen att det inte var någon fara. Efter fortsatt rivningsarbete gav 

golvet vika och föll ner i lägenheten på bottenvåningen. Rökdykarna på bottenvåningen 

upplevde att raset skedde plötsligt och utan förvarning. En brandman på övre plan skadades 

då han försökte undvika att falla ner och två brandmän på bottenvåningen skadades då de 

träffades av betongskivan. 

Vid raset flammade branden åter upp, en av brandmännen på övre plan fortsatte 

släckningsarbetet medan den andre utrymde på grund av sina skador. Dessa personer uppges 

inte ha tänkt på, eller haft kännedom om, personerna som arbetade i lägenheten under och att 

de påverkades av raset. Den kvarvarade brandmannen på övre plan beordrades ut av 

rökdykarledaren som sedan själv gick in och fortsatte släckningsarbetet. Rökdykarledaren 

hade i detta skede ännu inte förstått att ett ras inträffat och upptäckte heller inget hål i 

lägenheten under släckningsarbetet. Då rökdykarledaren gick ut från lägenheten mötte han en 

brandinspektör som berättade om att raset inträffat.  

4.1.4 Vad gick fel? 

De metoder som användes för att bedöma rasrisken var dels att känna efter med foten om 

golvet var stabilt och dels att undersöka vilka material som ingick i konstruktionen. Vid en 

första besiktning som gjordes bedömdes konstruktionen vara uppbyggd genomgående av trä, 

vilket gjorde att raset som inträffade troddes, i ett första skede, endast röra sig om träreglar 

och gipsskivor.  

Rökdykarna på bottenvåningen slog ett koben i taket och upptäckte att det bestod av betong, 

detta ledde till att de gjorde bedömningen att de befann sig i en brandcell med betongväggar. 

De avskiljande träväggarna som rivningen skedde i, troddes endast vara skiljeväggar som inte 

hade bärande funktion. Detta ledde till att rasrisken underskattades.  

Problem fanns även med kommunikationen, då information om att raset skett inte nådde ut 

till alla och svårigheter upplevdes med att få kontakt med personer. Detta kan ha berott på att 

två av stationerna på platsen inte använde samma frekvensband på radiokommunikationen. 



16 

4.2 Fall B – Kollaps av tegelvägg 

Brand i radhus i Stockholm. Informationen till detta fall är hämtad ur en rapport från 

Södertörns brandförsvarsförbund, (2011).  

4.2.1 Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden var konstruerad som ett radhus i två våningar, med sammanlagt sju 

bostadslägenheter. Den bärande konstruktionen samt största delen av fasaderna bestod av trä, 

men byggnadens gavlar hade ett annat fasadmaterial. Dessa var utformade med skalmurar av 

tegel som var förankrade i träkonstruktionen innanför, vilket illustreras i figur 2. 

Tegelmurarna hade ingen bärande funktion utan var endast avsedda som fasadbeklädnad och 

de kan även ha fungerat som en del i brandskyddet i form av fördröjning av brandspridning. 

Byggnaderna i området stod tätt bredvid varandra, i synnerhet vid gaveländarna.  

 

Figur 2 – Skiss över fasadens uppbyggnad med skalmur  i tegel som fästs i träkonstruktion innanför. 
Bilden är egenritad och föreställer inte exakt den konstruktion som fanns på platsen, utan illustrerar 
endast principen där tegelmuren kramlas fast i en bärande träregelstomme innanför.  

4.2.2 Brandförlopp 

I rapporten anges inte om det är känt var branden startade, men det nämns att det brann 

häftigt i byggnaden då räddningstjänsten kom till platsen. Brandförloppet anges ha utvecklats 
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snabbt och ett flertal av de sju lägenheterna samt vinden var brandpåverkade. Branden spred 

sig i ett tidigt skede även upp till byggnadens tak, framför allt i dess norra ände, och brände 

sönder takkonstruktionen som föll in i byggnaden. Detta medförde att skalmuren på norra 

gaveln förlorade dess stabiliserande stomme, då denna utgjordes av träkonstruktionen 

innanför. Brandspridning skedde även mot byggnader belägna norrut och västerut från 

ursprungsbranden.  

4.2.3 Räddningsinsats 

Insatserna koncentrerades i ett tidigt skede på att skydda närbelägna byggnader snarare än att 

försöka släcka den ursprungliga branden, då det ansågs att resurserna som fanns tillgängliga 

behövdes för att förhindra spridning. Fokus låg därmed på att släcka de brandhärdar som 

uppkommit på närliggande byggnader och därefter förhindrades fortsatt spridning genom att 

kyla och bevaka fasaderna. I ett senare skede började en grupp även arbeta med att dämpa 

branden för att minska rökspridning och värmestrålning till omgivningen.  

Struktur i insatsarbetet skapades av att tre sektorer bildades, av dessa fanns inledningsvis två 

stycken vilka fokuserade på att hindra brandspridning. Den tredje tillkom senare då arbetet 

med att dämpa branden åter togs upp. Från dessa sektorer övervakades insatsarbetet och 

strategier diskuterades.  

Då insatsarbetet var på väg att stabiliseras uppkom funderingar om att ändra inriktning på 

insatsen. För att diskutera detta sammanstrålade tre personer vid den norra gavelväggen som 

sedan rasade. Väggen började rasa från toppen och bröts av på mitten vilket ledde till att delar 

av den spreds ut över marken och resten av väggen föll rakt nedåt. De tre personer som befann 

sig där uppges inte ha uppfattat att väggen var nära att rasa, utan hörde endast varningar från 

någon innan de slogs omkull av väggen som föll. Efter raset togs de skadade personerna 

omhand och släckningsarbetet kunde fortsätta med annan personal som precis anlänt till 

platsen.  

4.2.4 Vad gick fel? 

Då släckningsarbetet endast skedde utifrån gjordes ingen riskbedömning för ras i byggnad och 

ingen av arbetsledarna uppfattade risken med denna tegelvägg. Det var trångt mellan 

byggnaderna på denna plats och därmed svårt att bevaka och hålla en god överblick över hela 

insatsen. Vidare var uppfattningen från ledningshåll att de största riskerna fanns vid den 

västra sektorn. Samtidigt kom lugnande rapporter från den norra sektorn, vilket ledde till att 

störst fokus riktades mot den västra sidan av byggnaden vid tidpunkten för raset. Den fasad 

som rasade var heller inte synlig från ledningsplatsen, vilket innebar att räddningsledaren inte 

hade någon uppsikt över denna gavel då denne befann sig på ledningsplatsen.  

Några personer uppges dock ha reflekterat över risken med den aktuella väggen men framförde 

inte detta till någon räddningsledare eller liknande, då de trodde att risken redan bedömts eller 

att ett eventuellt ras skulle ske inåt i byggnaden.  
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De personer som arbetade med släckning nära tegelväggen hade mycket begränsade 

möjligheter att hålla branden eller konstruktionens reaktioner under uppsikt, dels på grund av 

att det var trångt och dels på grund av att branden skedde innanför tegelväggen som därmed 

skymde sikten. Platsen där raset skedde uppfattades som en naturlig plats att arbeta på då det 

fanns flera gångstråk som passerade förbi samt en relativt god uppsikt åt flera håll. Dessutom 

upplevdes tegelmuren ge skydd mot branden. Detta ledde till att mindre fokus låg på att 

övervaka den brinnande byggnaden än det troligen hade om släckningsarbetet varit riktat 

direkt mot branden. 

Det faktum att tegelväggen inte hade någon bärande funktion är troligen en bidragande faktor 

till att den rasade så fort efter att träkonstruktionen innanför bränts sönder. Väggen hade inte 

funktionen av en brandmur, men då den var uppbyggd av tegel kan den ha misstagits för en 

sådan och trotts ha högre stabilitet och motståndskraft än den hade. Detta kan ha varit 

bidragande orsaker till att risken med väggen underskattades. 

Att personerna befann sig intill väggen när den rasade anses vara en olyckshändelse då de 

sammanstrålade och råkade mötas just där. Ingen av de tre uppges ha reflekterat över att 

tegelmuren kunde utgöra en rasrisk, varför de inte riktade någon uppmärksamhet mot väggen 

då den rasade. 

4.3 Fall C – Kollaps av takkonstruktion 

Brand i ett hyreshus i området Rud, Karlstad. Informationen till detta fall är hämtad ur en 

rapport från Räddningsverket, (2002). 

4.3.1 Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden bestod av fyra våningar, varav tre funnits där sedan uppförandet medan den fjärde 

våningen byggts på i ett senare skede. Den ursprungliga byggnaden uppfördes i slutet av 1960-

talet och var 110 meter lång, 12 meter bred samt hade en vinkeldel i norra änden som var 

ytterligare 60 meter lång. 

Den bärande stommen utgjordes av träreglar med mellanbjälklagen och det ursprungliga 

vindsbjälklaget i betong. Fasadmaterialet bestod av en skalmur som kramlades fast i 

träkonstruktionen, denna byggdes på då den fjärde våningen monterades och fästes i överkant 

i limträbalkar som monterats för att bära upp det nya taket. Vid ombyggnationen bedömdes 

att byggnadens konstruktion inte skulle kunna bära lasten av ytterligare ett betongbjälklag, 

varför en annan konstruktion valdes. Det gamla vindsbjälklaget av betong sparades men 

täcktes av träreglar och isolering som fick utgöra golv för den fjärde våningen.  

Den nya våningens konstruktion byggdes upp av stålpelare, vilka förankrades i det befintliga 

betongbjälklaget. På pelarna vilade limträbalkar som i sin tur bar upp takstolarna. Pelarna 

brandskyddades med hjälp av isoleringsskivor och brandfärg, medan takstolarna saknade 

skydd mot brand. Takstolarna var uppbyggda som fribärande fackverk i trä, på dessa vilade 

taket som utgjordes av råspont med ytskikt av betongpannor. Innertaket under takstolarna 
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bestod av ströläkt som fästs direkt i takstolen, därefter två lager av gipsskivor. Ströläkten och 

gipsskivorna skapade små öppningar mot takstolarna där en del kabeldragning utförts, se figur 

3. Ovanpå gipsskivorna vilade lösullsisolering upp mot takstolarna. Innerväggarna som skiljde 

lägenheterna åt byggdes upp av metallreglar och gipsskivor med mellanliggande isolering.  

 

Figur 3 – Skiss över takstol med gliporna som bildats mellan undre balken och gipsskivorna. 
(Bildkälla: Räddningsverket, 2002). 

Vinden var inte inredd men utgjorde plats för kabeldragning och ventilation. Då byggnaden 

var stor och vinden hade en sammanlagd yta av 1800 m2 hade den delats av med en brandvägg 

så att varje brandcell omfattade ca 900 m2 vardera. Brandväggen fästes i en av takstolarna och 

skulle enligt ritning uppföras i klass A60, vilket innebär att den skulle motstå brand och 

brandrök i 60 minuter, samt innehålla en branddörr i samma klass. Genomföringar för 

ventilationskanaler hade gjorts i brandväggen, dessa saknade brandspjäll och var istället 

utformade med extra isolering på båda sidor av väggen.  

Byggnaden hade delvis indragna balkonger monterade. För att hindra brandspridning från 

dessa hade gipsskivor monterats precis ovanför balkongerna mot takfoten, då denna var 

ventilerad och utdragen ca 70 cm utanför fasadlivet. 

4.3.2 Brandförlopp 

Branden startade i en av lägenheterna på fjärde våningen, lägenheten var övertänd och 

fönsterrutorna hade gått sönder innan insatsen påbörjades. Lågorna slog ut genom fönstren 

och spreds via den ventilerade takfoten, upp på vinden. Då branden fått fäste på vinden spreds 

den, enligt räddningstjänsten, överraskande snabbt. Ungefär 45 minuter efter att första 
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styrkan anlänt till platsen var hela vinden antänd. Detta trots att den befintliga brandväggen, 

med branddörr, skulle motstå brand i 60 minuter.  

Då branden bredde ut sig på vinden skedde även spridning ned till andra lägenheter på fjärde 

våningen. Hur denna spridning skedde är något oklart då spridningsförloppet gick fort och 

konstruktionen var så pass förstörd efteråt att det inte gick att dra några säkra slutsatser. Det 

finns dock några olika alternativ som kan ha skett. Branden kan ha spridit sig genom 

ventilationskanalerna, antingen genom att brandgaser leddes ner till lägenheterna via dem 

eller att upphängningarna gick sönder och orsakade ras som tog med sig branden nedåt.  

Branden kan också ha spridit sig genom att bränna igenom den avskiljande konstruktionen 

mellan vind och lägenhet, då denna var dimensionerad för att stå emot brand underifrån men 

inte ovanifrån. Eftersom branden i detta fall angrep konstruktionen ovanifrån fanns inte den 

motståndskraft som beräknats. Spridning kan också ha skett genom ras i takkonstruktionen, 

takstolarna var oskyddade och uppförda i trä med spikförband, denna typ av konstruktion 

tappar snabbt hållfasthet om någon del går sönder vilket kan leda till fortskridande ras. Om 

takstolarna gick sönder kan detta ha lett till otätheter och springor där branden kunde spridas 

snabbt, både vertikalt och horisontellt. Även delar av takfoten brann av, vilket orsakat ras av 

brinnande takdelar som till viss del landade på balkonger vilket kan ha bidragit till 

spridningen, även om många av dessa brandhärdar observerades och släcktes.  

4.3.3 Räddningsinsats 

Då larmet inkom till räddningstjänsten beskrevs det först som en balkongbrand, men vid 

ankomsten till platsen konstaterades att det rörde sig om en fullt utvecklad rumsbrand och en 

person uppgavs befinna sig i den aktuella lägenheten. Insatsen fokuserade då i ett första skede 

på livräddning och släckning i den lägenheten, samtidigt som ett höjdfordon ställdes upp för 

att kunna bekämpa en eventuell vindsbrand.  

Försök till rökdykning gjordes i lägenheten där branden startat, dock var det så rökfyllt och 

varmt att det endast gick att komma cirka tre meter in i hallen innan de tvingades vända om. 

Lägenheten trycksattes då med hjälp av en motordriven fläkt placerad på fjärde planet, därefter 

kunde en rökdykarinsats göras. När de kom in i lägenheten syntes kraftiga eldsken och 

brandgaser i taket återantändes under släckningsarbetet, vilket försvårade insatsen. Den 

saknade personen hittades men bedömdes vara bortom all räddning på grund av svåra 

brännskador. Plötsligt började delar av takkonstruktionen falla in i den brinnande lägenheten 

där rökdykarna befann sig. Rökdykarna hann dock ut då rökdykarledaren sett takarmatur rasa 

ner i trapphuset och hade observerat att taket inte längre var stabilt. Han såg då till att få ut 

rökdykarna som hann ut precis innan taket rasade in i lägenheten. 

Vid det här laget hade branden fått fäste på vinden och räddningsledaren, som trodde att 

lägenhetsbranden snart skulle vara släckt, uppfattade situationen som att vindsbranden skulle 

kunna begränsas även om den troligen skulle låtas brinna av under kontroll. Räddningsledaren 

såg också delar av takkonstruktionen falla in i lägenheten där rökdykarna befann sig, han 

försökte kalla på dem via radion men fick inget svar. Han kallade då på personal via radion och 

fick svar av en brandman som gick in och undersökte, kort därefter kom samtliga ut oskadda. 
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Kommunikationen fungerade inte som den skulle, vilket kan vara en orsak till 

missuppfattningen gällande statusen i lägenheten.  

Då brandens utveckling skedde snabbt och blev så kraftig fanns inte resurser till att begränsa 

eller bekämpa branden utan insatsen ändrade fokus till att försöka utrymma hela fastigheten. 

Samtliga personer kom ut, utom personen i lägenheten där branden startade, men 

marginalerna var små på våning fyra då delar av vindsbjälklaget rasade ner i lägenheterna. 

Även utvändiga ras inträffade under utrymningen, vilket ledde till att byggnadsdelar föll ner 

bland de utrymmande. Trots de stora riskerna uppkom endast mindre skador, som lättare 

rökskador bland de boende och mindre stukningar och skärsår hos räddningstjänsten.  

Då byggnaden började tömmas på boende riktades insatsen åter mot att bekämpa branden, 

den hade vid det laget spridit sig till större delen av vindsutrymmet och samtliga lägenheter på 

våning fyra. På grund av detta gjordes bedömningen att ingen släckinsats skulle utföras 

ovanför tredje våningen. Insatsen fokuserades därför på att förhindra brandspridning till de 

övriga tre våningsplanen i byggnaden. Betongbjälklaget mellan våning tre och fyra hjälpte även 

till att begränsa brandens spridning nedåt och brandhärdarna ovanför detta tilläts brinna ut 

under bevakning.  

4.3.4 Vad gick fel? 

Kommunikationen fungerade inte som den skulle, vilket ledde till att räddningsledaren inte 

hade full insikt i vad som hände under insatsen. Detta ska ha berott på att fläkten som 

placerades på fjärde våningen väsnades så mycket att personerna inne i byggnaden inte hörde 

radion.  

Anledningen till att branden orsakade så kraftiga ras och fick så pass stor spridning under kort 

tid anses vara brister i konstruktionens uppbyggnad. Denna hade en del otätheter som tillät 

brandspridning och även oskyddade bärverksdelar vilka utgjorde en betydande del i 

byggnadens bärförmåga och stabilitet, exempel på detta ses i figur 4. I figuren visar den övre 

vänstra bilden en springa mellan takfot och skalmur, där branden kan ha tagit sig upp till 

vinden. Även en del av takets råspont syns, som var oskyddad och kan ha bidragit till brandens 

snabba förlopp. Gipsskivorna som monterats mot takfoten ovanför balkongerna, för att skydda 

mot eventuell brandspridning, gick endast till kanten på balkongen och flammorna tros ha 

kunnat slå ut över dessa och ändå nått till springorna mot vinden. Den övre högra bilden visar 

den oskyddade takkonstruktionen av trä, samt ventilationsupphängningarna som var fästa 

direkt i takstolarna. Den nedre vänstra bilden visar brandväggen som delade av vinden, denna 

var inte tätad i överkant och hade förankrats i en takstol. Den nedre högra bilden visar 

håltagningar i brandväggen som inte tätats, vilka kan ha medverkat till brandens snabba 

spridning i vindsutrymmet.  
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Figur 4 – Brister i konstruktionen som kan ha bidragit till den stora omfattning som branden fick. 
(Bildkälla: Räddningsverket, 2002). 

Många av de konstruktionstekniska bristerna uppges dock ha varit korrekt beskrivna på 

ritningsunderlaget, men hade av någon anledning inte utförts på rätt sätt vid uppförandet.  

En annan anledning till att branden blev så allvarlig kan ha varit att den inte upptäcktes i tid. 

Vid upptäckten hade utvecklingen gått så långt att personen i lägenheten där branden startade 

inte hade någon chans till räddning. Att branden fick pågå ostört i början kan också ha bidragit 

till den stora spridningen till vinden och därifrån vidare till övriga lägenheter.  
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5 RESULTAT 

Här presenteras resultatet av den statistik som sammanställts utifrån rapportunderlaget från 

MSB, samt en sammanfattning av enkätundersökningen med räddningstjänsten.  

5.1 Analys av statistik 

Detta kapitel visar en sammanställning av den statistik som tagits fram med hjälp av 

rapporterna från MSB. Rapporterna var till antalet 1438 stycken och fallen inträffade mellan 

åren 1998 – 2013, av dessa inträffade någon typ av ras 893 gånger, i de resterande fallen förelåg 

rasrisk men ras inträffade inte. Figur 5 redovisar fördelning av byggnadstyper i dessa 

rapporter, där alla fallen tagits med, både inträffade ras och de då rasrisk bedömts föreligga.  

Enligt en rapport från Boverket (2010), finns det ungefär 165 000 flerbostadshus och 

1 888 000 småhus, av totalt 2 100 000 byggnader i Sverige. I materialet som använts för 

statistiken har det inträffat ras eller bedömts föreligga rasrisk i villa/fritidshus 626 gånger, 

samt 104 gånger i flerbostadshus. Det som i underlaget från MSB benämns som villa/ 

fritidshus kan antas motsvara det Boverket benämner som småhus, varför båda dessa 

benämningar hädanefter uttrycker samma sak.  

Antal inträffade ras eller rasrisk i förhållande till antal byggnader som finns av respektive 

byggnadstyp blir 0,033 % för villor/ fritidshus samt 0,063 % för flerbostadshus. Detta innebär 

att även om gruppen villa/ fritidshus är betydligt större än övriga grupper i figur 5, är 

skillnaden inte lika stor i förhållande till hur många byggnader som finns.  

 

Figur 5 – Fördelning av byggnadstyper där byggnadsras i någon form inträffat, eller rasrisk bedömts 
föreligga. Kategorin Allmänna byggnader innefattar: handel, hotell, idrott, kyrka, parkeringshus, 
danslokal, teater, museum, restaurang, biograf, bibliotek samt annan allmän byggnad. 
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I figur 5 ses att det finns tre grupper av byggnadstyper som förekommer oftare än de andra. 

Dessa har analyserats separat genom att sammanställa diagram över vilka byggnadsdelar som 

rasat för respektive grupp. 

Som komplement till sifforna över byggnadsras ses i figur 6 fördelning av byggnadstyper över 

alla byggnadsbränder som räddningstjänsten varit inblandade i, mellan åren 1998 – 2013, i 

hela Sverige. Det totala antalet insatser är 171 524 stycken och de största grupperna från figur 

5 redovisas separat.  

 

Figur 6 – Fördelning av byggnadstyper för samtliga byggnadsbränder som räddningstjänsten varit 
inblandade i, under åren 1998-2013. 

Fördelning av olika typer av byggnadsras för de tre största grupperna av byggnadstyper ses i 

figur 8 (villor/ fritidshus), figur 9 (flerbostadshus) samt figur 10 (allmänna byggnader). Figur 

7 visar ett diagram över rasade byggnadsdelar där samtliga byggnadstyper räknats med. 

De rasade byggnadsdelarna har delats in i grupper då informationen i rapporterna i de flesta 

fall är odetaljerad, varför närmare analys av vad som gått sönder inte kunnat genomföras. 

Grupperna är: 

 Takras, vilket syftar till ras av hela, eller delar av, yttertak 

 Väggras, vilket syftar till ras av yttervägg, fasad, bärande innervägg, eller liknande 

 Bjälklagsras, vilket syftar till att hela, eller delar av, vinds-, mellan- eller källarbjälklag 

rasat ner  

 Total kollaps, vilket syftar till att i princip hela byggnaden rasat ihop, i något fall har 

nämnts att en fasad stått kvar eller liknande, men inte mer än så 

 Övrigt, vilket har använts för ras av delar som inte är en del av den bärande 

konstruktionen, men ändå kan innebära en risk för räddningstjänsten eller 

utrymmande personer. Här finns exempelvis puts, innertak, vägg- och takskivor, 

balkonger, dörrar, fönster 

 Oklart, vilket har använts då det i insatsrapporten framgått att byggnadsras skett, men 

inte angetts tydligt vilken byggnadsdel som rasat 
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Figur 7 – Fördelning av byggnadsdelar som rasat med samtliga byggnadstyper medräknade.  

 

 

Figur 8 – Fördelning av byggnadsdelar som rasat då endast villor och fritidshus tagits med.  
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Figur 9 – Fördelning av byggnadsdelar som rasat då endast flerbostadshus tagits med.  

 

 

Figur 10 – Fördelning av byggnadsdelar som rasat då endast allmänna byggnader tagits med. 
Byggnader som räknas till allmänna i detta fall är: handel, hotell, idrott, kyrka, parkeringshus, 
danslokal, teater, museum, restaurang, biograf, bibliotek samt annan allmän byggnad. 
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5.2 Enkätundersökning med räddningstjänst 

En sammanställning av resultatet från enkäterna med räddningstjänsten redovisas här. De 

som deltagit är två räddningsledare och två rökdykare från en deltidskår som hör till 

Norrhälsinge räddningstjänst, samt en räddningsledare och en rökdykarledare från 

Storstockholms brandförsvar. Tabell 1 visar var varje person arbetar, samt vilken yrkesroll de 

har. Frågorna som ställts kan ses i bilaga 1 och svaren finns i sin helhet i bilaga 2.  

Tabell 1 – Beskrivning över var deltagarna arbetar samt vilken yrkesroll de har. 

NORRHÄLSINGE RÄDDNINGSTJÄNST 
 

Räddningsledare Jens Palmqvist 

 Kent Palmlöf 

Rökdykare Jarmo Raittila 

 Thomas Isaksson 

STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR 
 

Räddningsledare Thomas Hjelm 

Rökdykarledare Peter Eriksson 

5.2.1 Räddningsledare 

Gällande speciellt riskabla byggnadstyper anser båda räddningsledarna från Norrhälsinge 

räddningstjänst att detta beror mycket på materialval. Plåtkonstruktioner, speciellt i ett plan, 

bedöms vara problematiska medan olika typer av flerbostadshus i betong anses relativt säkra. 

Även småhus i trä bedöms vara förhållandevis säkra i ett inledande skede av branden och 

rökdykning avslutas innan rasrisk uppstår då byggnaden vid detta skede anses vara förlorad 

(J. Palmqvist, personlig kommunikation, 21 maj, 2015). Bedömningen beror dock även på 

huruvida det finns liv att rädda. Byggnader med stor takhöjd anses vara speciellt svårbedömda 

då det är osäkert hur stor värmepåverkan som konstruktionen belastas av. Lättbalkar av stål 

nämns som exempel på problematiska konstruktioner, då de inte står emot brand lika bra som 

exempelvis limträ (K. Palmlöf, personlig kommunikation, 21 maj 2015). T. Hjelm (personlig 

kommunikation, 24 maj 2015) som arbetar i Stockholm, menar att detta skiljer sig mycket 

mellan olika byggnader, men de har många höga byggnader i distriktet vilket innebär att 

tillräckliga resurser är viktigt. Tunnelbana eller andra objekt med långa inträngningsvägar 

nämns som exempel på särskilt riskabla typer av räddningsinsatser. 

Räddningsledarna från Norrhälsinge räddningstjänst tycker sig inte vara kompetenta gällande 

konstruktioners bärförmåga. T. Hjelm (personlig kommunikation, 24 maj 2015), anser sig vara 

tillräckligt kompetent på området, men menar att det beror på erfarenhet och utbildning som 



28 

kommit från annan källa än brandförsvaret. Ingen av räddningsledarna anser att intresset hos 

räddningstjänsten för ämnet är speciellt stort. 

Tillsyn av objekt utförs inte av räddningsledarna vid Norrhälsinge räddningstjänst då de 

arbetar vid en deltidskår, varför inget svar kunnat ges av dem på huruvida det finns något fokus 

kring bärförmåga vid tillsyn. T. Hjelm (personlig kommunikation, 24 maj 2015), menar att det 

inte finns något särskilt fokus på bärförmåga vid tillsyner.  

Enligt J. Palmqvist (personlig kommunikation, 21 maj, 2015), finns ingen speciell metod för 

att bedöma rasrisk vid räddningsinsatser, däremot utförs alltid riskbedömning vid 

rökdykarinsatser. Dessa bedömningar baseras på tidigare erfarenhet. En indikation på 

huruvida rasrisk föreligger är hur brandutvecklingen sker på vinden, då denna bedöms vara 

förlorad sägs detta innebära att hela byggnaden är förlorad och då avbryts rökdykning av 

säkerhetsskäl. Då rasrisk föreligger sker släckning utifrån mot brandpåverkade byggnadsdelar. 

Inga metoder för bedömning av bärighet hos skadade byggnader nämns.  

K. Palmlöf (personlig kommunikation, 21 maj, 2015), menar att byggnadsmaterial är den 

parameter som kontrolleras först, vid bedömning om rasrisk. Vidare anges faktorer som hur 

länge branden pågått samt hur intensiv branden är och färg på brandrök. En metod som 

används för att undvika ras genom tak är håltagning från höjdfordon. Rökdykning undviks vid 

fullt utvecklad brand i småhus av trä, då rasrisken anses vara för stor. Vid rökdykning beordras 

rökdykarna ut om riskfaktorer förändras, exempelvis då brandförloppet utvecklas på ett sätt 

som kan innebära fara eller om en bedömning utifrån tyder på att rasrisken ökar.  

T. Hjelm (personlig kommunikation, 24 maj 2015), nämner att de förutsättningar som bedöms 

gällande rasrisk vid insatser är hur omfattande branden är, vilket typ av byggnad det rör sig 

om samt hur länge branden tros ha pågått. Angående i vilket skede rökdykare beordras ut 

menar han att om risk för ras föreligger går de inte in, det är ovanligt att insatser avbryts. 

Statistiken som tagits fram i detta arbete anses enligt J. Palmqvist (personlig kommunikation, 

21 maj, 2015), stämma med personliga erfarenheter. Han menar att de höga siffrorna gällande 

ras och rasrisk för småhus troligen beror på att de inte delas upp i brandceller, samt att de ofta 

tillåts brinna ner då skadan på egendom inte kan försvaras i förhållande till risker, kostnader 

och miljöpåverkan för insatsen. Detta beror på att småhus som släckts ofta ändå är så pass 

skadade att de inte kan repareras, samtidigt som en släckning innebär större negativ 

miljöpåverkan än att låta byggnaden brinna. Att skärpa kraven gällande brandmotstånd på 

småhus anses inte vara lönsamt ur ett kostnadsperspektiv. Siffrorna anses inte påverka 

metoder för bedömning av rasrisk. 

5.2.2 Rökdykarledare 

Vid ankomst till en byggnadsbrand utvärderas hur en räddningsinsats kommer gå till, vilket 

beror mycket på vilken byggnadstyp det rör sig om. Det som har störst inverkan är vilken typ 

av byggnad det gäller, exempelvis industri, bostadshus eller villor. Vilken byggnadsklass de har 

påverkar inte denna bedömning då det anses vara osäkra grunder (P. Eriksson, personlig 

kommunikation, 24 maj 2015).  
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Angående kompentens om bärförmåga hos konstruktioner och intresse hos räddningstjänsten 

menar P. Eriksson (personlig kommunikation, 24 maj 2015), att detta inte övas och repeteras 

tillräckligt mycket, vilket är viktigt för att hålla sig uppdaterad men är svårt att utföra på egen 

hand.  

Faktorer som kontrolleras gällande rasrisk vid insatser är brandförlopp, typ av konstruktion 

och hur lång tid branden pågått. Olika metoder för att uppnå säkerhet vid insatser anses det 

finnas många lösningar på, men ett exempel är att upprätta en begränsningslinje som 

markerar gränsen mellan farozon och säker zon. Gällande bedömning av rasrisk då rökdykare 

befinner sig inne i en byggnad nämns åter brandförlopp, typ av konstruktion och tid som 

branden pågått samt att ett risktagande blir minimalt om inte liv finns att rädda. En riskfaktor 

är brand på krypvind som innebär att rökdykaren inte kan göra egna bedömningar då denne 

inte ser branden. Vidare beror vem som utför riskbedömningarna på byggnadens utformning, 

i form av hur öppna lokalerna är, då detta avgör huruvida rökdykaren kan se branden eller 

inte. Om rökdykaren kan se branden får dennes bedömning av risker väga tungt, medan om 

denne inte kan se branden ligger hela riskbedömningen på rökdykarledaren. (P. Eriksson, 

personlig kommunikation, 24 maj 2015). 

5.2.3 Rökdykare 

Vid ankomst till en brinnande byggnad menar båda enkätdeltagarna som arbetar som 

rökdykare att de fokuserar på att få en överblick av situationen. Saker som nämns är att 

kontrollera var det brinner, om fönstren gått sönder samt om branden nått vinden eller 

takfoten (T. Isaksson, personlig kommunikation, 22 maj, 2015). Vidare nämner (J. Raitilla, 

personlig kommunikation, 20 maj, 2015) att han söker efter säkra inträngningsvägar för 

släckning och livräddning, där exempel på objekt som anses riskabla gällande rasrisk är 

mindre byggnader samt flervåningsbyggnader. 

Gällande kompetens angående konstruktioners bärförmåga säger sig J. Raitilla (personlig 

kommunikation, 20 maj, 2015), inte ha någon teoretisk kunskap utan upplever att 

räddningsledare bedömer huruvida rasrisk föreligger. Dock agerar han som sitt eget 

skyddsombud och avbryter rökdykning vid osäkerhet. Den egna bedömningen baseras på 

erfarenhet. Vidare upplever han att statistiken som tagits fram i detta arbete stämmer med 

verkligheten. 

Enligt T. Isaksson (personlig kommunikation, 22 maj, 2015), finns tillräckligt intresse och 

kompetens gällande konstruktioners bärförmåga inom den egna räddningstjänsten. Han säger 

sig lita på ledningens bedömning men kontrollerar även själv konstruktionen där rökdykning 

sker. Träkonstruktioner anses vara pålitligare än andra material. Gällande statistiken menar 

han att det är svårt att bekräfta siffror, men tycker att den stora andelen takras för småhus kan 

bero på att räddningsinsatser stoppas tidigare för denna typ av hus då de ofta inte kan räddas. 

Dagens krav på byggnaders bärförmåga tros ligga på en bra nivå, om de följs. Frekvensen för 

olika typer av ras tros inte påverka bedömning av rasrisk för ett specifikt objekt då det finns 

andra parametrar att ta hänsyn till, exempelvis förekomst av gasflaskor eller huruvida 

övertändning skett. Vidare anses att det ofta endast sker utvändig släckning i de fall liv inte 

finns att rädda och vid stor risk för ras har rökdykning stoppats i ett tidigare skede.  
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6 DISKUSSION  

Det finns definitivt konstruktionstyper som utgör högre rasrisk än andra, några har pekats ut 

på flera ställen i arbetet. Det har även kommit fram en del samband mellan inträffade 

byggnadsras och skillnader i vilken typ av ras som förekommer mer frekvent för olika 

byggnadstyper. Vidare har en del problem kring räddningstjänstens bedömningar gällande 

rasrisk på plats vid ett specifikt objekt upptäckts. I detta kapitel diskuteras resultaten som 

framkommit i arbetet.  

6.1 Riskabla konstruktionstyper  

En del konstruktionstyper har framkommit som är mer riskabla än andra vid brand. Ett 

exempel är lättbalkar och lättreglar, de är farliga på flera sätt. Dels för att de påverkas snabbt 

av branden och förlorar bärförmåga vilket kan ge ras som har väldigt kort förvarning. Dels kan 

de se ut som vanliga massiva reglar eller balkar, vilket kan göra att bedömningen gällande 

rasrisk görs i tron att de har den motståndskraft som en massiv konstruktion skulle ha haft. 

Detta kan leda till grova underskattningar av rasrisken och dessutom ett ras som kan komma 

relativt plötsligt. 

Ett annat exempel är konstruktioner där hårda material, som betong och tegel, är fästade i en 

bärande trästomme. Ras av denna typ förekom i två av de tre djupare analyserna i kapitel 4. 

Vid en brand som påverkar den bärande trästommen finns stor risk att det hårda materialet 

som inte brinner upp, rasar ner och orsakar allvarliga skador om personer får det på sig, eller 

om det landar på nedanförliggande byggnadsdelar som får ta emot en stor tyngd.  

Konstruktioner som saknar skydd mot brand är även de problematiska. Ett exempel är 

Rudsbranden som beskrivits i kapitel 4, där takkonstruktionen utgjordes av träfackverk med 

en avskiljande brandvägg fästad i en av takstolarna. Takstolarna var helt oskyddade vilket ger 

en stor risk att brandväggen förlorar sitt stöd vid brandpåverkan på takstolarna, då de enskilda 

delarna i träfackverket har för liten motståndskraft mot brand för att stå emot i 60 minuter. I 

just detta fall fanns fler brister än de oskyddade takstolarna som kan ha bidragit till den 

kraftiga branden, men dessa diskuteras inte då arbetet fokuserar på bärande konstruktioner. 

Konstruktionstypen takstolar av träfackverk är en bra lösning ur många aspekter, exempelvis 

för att det ger en stark konstruktion i förhållande till materialåtgång. Men ett stort problem 

med denna typ av takstol är att de är känsliga för bortfall av minsta lilla av de ingående delarna 

och borde därför skyddas mot brand, speciellt om de ska bära upp en brandvägg. Andra sätt 

att lösa problemet skulle kunna vara att se till att en brand på vinden inte kan sprida sig nedåt 

i byggnaden och att vindsbjälklaget är tillräckligt stabilt för att stå emot om taket brinner av. 

Det skulle leda till att taket kunde tillåtas brinna av utan att påverka de underliggande 

våningarna, men är fortfarande riskabelt då det är osäkert om konstruktionen och branden 

beter sig som beräknat. 

Rudsbranden var även ett exempel på lösningar där en våning byggts till på en befintlig 

byggnad. I det fallet verkar detta inte ha påverkat, då den ursprungliga byggnaden stod kvar 
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medan branden pågick ovanför det gamla vindsbjälklaget som bestod av betong. Dock skulle 

liknande konstruktioner kunna medföra en förhöjd risk för ras då den ursprungliga stommen 

bär upp en större last än vad den ursprungligen dimensionerats för, vilket ger en mindre 

marginal om konstruktionen blir brandpåverkad.  

6.2 Kopplingar mellan inträffade byggnadsras 

En riskabel byggnadstyp som framkommit är småhus, dessa har pekats ut både i statistiken 

och vid enkäterna som mer rasbenägna än exempelvis flerbostadshus. Dock finns, enligt 

sifforna från Boverket, fler småhus i landet än andra typer av byggnader, vilket troligen 

förklarar åtminstone en del av överrepresentationen i statistiken. Andra förklaringar kan vara 

att småhus ofta är uppbyggda i trä eller plåt, medan flerbostadshus mer frekvent byggs i betong 

och stål, samt att de inte delas in i brandceller som kan förhindra eller fördröja brandspridning. 

Dock anges i enkäterna att trähus anses vara relativt pålitliga, detta kan bero på att det syns 

hur konstruktionen påverkas av branden, vilket ger förvarning om eventuella ras som håller 

på att ske. Det kan också bero på att trähus är en väldigt vanlig hustyp och har varit välkänd i 

många år, vilket gör att även dess reaktioner är välkända och räddningstjänsten har stor 

erfarenhet av att göra räddningsinsatser i dessa byggnader.  

Det ska också nämnas att i förhållande till hur många småhus respektive flerbostadshus som 

finns i landet, sker dubbelt så många ras i flerbostadshus. Den uträkningen tog dock inte med 

typ av ras, vilket också är intressant att titta på då flerbostadshus har fler komponenter som 

kan rasa. Det kan också förklaras med att fler människor bor i ett flerbostadshus än i en villa, 

vilket skulle kunna innebära en högre risk att olyckor inträffar då det finns fler personer som 

kan ställa till saker, exempelvis råka starta en brand eller lämna brännbara material på platser 

där de kan bidra till en brands utveckling. 

Siffrorna över ras i byggnad bör också jämföras med de som visar fördelning av brand i 

byggnad. Där är småhus och flerbostadshus nästa exakt lika, endast en procent skiljer dem åt 

vilket stödjer uppfattningen om att ras i småhus är vanligare än i andra byggnadstyper. Dock 

finns många möjliga förklaringar till detta, en del har nämnts tidigare men exempelvis ligger 

många småhus ute på landet vilket ger långa insatstider, det leder till att branden troligen ofta 

är långt gången innan räddningstjänsten hinner fram. Flerbostadshus ligger ofta i städer och 

har således kortare insatstider. Flerbostadshus har även högre krav på både 

brandcellsindelning och bärförmåga, vilket även troligen är en förklaring till färre antal ras. 

Samband mellan olika byggnadsras är svårt att svara på, men i två av fallen som analyserats 

djupare hade ras inträffat på grund av att en träkonstruktion brunnit upp vilket lett till att en 

obrännbar byggnadsdel, som varit förankrad i denna träkonstruktion, rasat. Obrännbara 

material som i dessa fall tegel och betong, är ofta tunga och kan orsaka stora skador vid ras. 

Andra samband som kan visas är frekvensen av olika typer av ras för olika byggnadstyper. 

Exempelvis takras är vanligare för småhus medan bjälklagsras är vanligare för flerbostadshus. 

Att bjälklagsras är vanligare i flerbostadshus var något förvånande, men kan kanske förklaras 

med att flerbostadshus delas in i brandceller vilket leder till att branden stängs in. Detta 

innebär en ökad lokal värmepåverkan, som kan bli så pass stor att konstruktionen fallerar på 
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så sätt att innertaket rasar in, vilket ger en direkt brandpåverkan av bjälklaget ovanför. Detta 

skulle kunna ge en så pass stor lokal belastning att bjälklaget ger vika. I småhus sprids branden 

snabbt över hela byggnaden då inga indelningar finns vilket gör att stora delar av 

konstruktionen drabbas och takras eller total kollaps sker innan bjälklaget hinner bli mer 

påverkat än någon annan byggnadsdel. I vilket fall är det intressant att frekvensen av ras av 

olika byggnadsdelar skiljer sig mellan byggnadstyperna.  

Byggnaders utformning och byggnadsklass påverkar i hög grad huruvida rasrisk föreligger, 

eller att ras inträffar. Detta visar statistiken tydligt med de stora skillnaderna dels av förekomst 

av ras mellan olika byggnadstyper och dels skillnaderna i vilka byggnadsdelar som rasar.  

6.3 Konsekvenser av ras 

Konsekvenserna av ett ras påverkas av vilken byggnadstyp som drabbas. Egendomsskador är 

ofta kostsamma och speciellt allvarliga för småhus då total kollaps eller ras som innebär 

totalskada visat sig vara förhållandevis vanligt för denna byggnadstyp. Personskada och 

dödsfall har inte nämnts i någon hög grad i insatsrapporterna, vilket innebär att dessa 

konsekvenser inte kan utvärderas. Dock innebär troligen ras i flerbostadshus större 

konsekvenser i form av risker för personer som befinner sig i närheten då det är större areor 

som kan rasa och ofta tunga material som exempelvis betong. Detta innebär stora skaderisker 

om någon person får det på sig och kan orsaka stor skada på andra konstruktionsdelar som 

byggnadsdelarna faller ner på vilket kan leda till ytterligare skador eller, om oturen är framme, 

fortskridande ras.  

En sammanfattning kan vara att ras i flerbostadshus ger konsekvenser för fler människor och 

stora risker för personskada, medan ras i småhus ger konsekvenser för den enskilda ägaren, 

ofta i form av egendomsskada. Dock är det som sagt troligt att byggnaden är totalskadad redan 

innan ras skett vid brand i småhus. 

6.4 Krav på bärförmåga 

Även om statistiken tyder på att småhus rasar i större utsträckning än andra byggnadstyper, 

måste denna information ställas emot andra parametrar som också påverkar regelverk för 

byggnader. Detta resultat pekar dock relativt tydligt på att kraven på bärförmåga och 

brandskydd spelar en stor roll för hur konstruktioner beter sig vid brand, vilket måste beaktas.  

Andra aspekter att ta hänsyn till är till exempel att det vid enkäterna framkom att många 

småhus tillåts brinna upp, detta har även nämnts ett flertal gånger i insatsrapporterna som 

statistiken baseras på. Att de tillåts brinna har dels med miljöskäl att göra och dels med 

kostnader och risker för personalen. För att minimera miljöpåverkan är det bäst att låta 

byggnaderna brinna då en släckning dels leder till att skadliga ämnen från byggnadsmaterialen 

sköljs iväg med släckvattnet och kan hamna i vattendrag eller naturen, dels sker ibland 

släckning med skum som kan innehålla miljöskadliga ämnen.  
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Kostnadsfrågan är intressant, i enkäterna framkom att småhusen många gånger är så pass 

skadade att de inte går att reparera och måste de ändå rivas efter släckning kanske det till och 

med blir billigare att låta dem brinna upp så blir det mindre att riva. I frågan om kraven på 

bärförmåga är kostnader också en stor del. Detta har även tagits upp i litteraturstudien, det är 

dyrt att bygga brandsäkra konstruktioner. Frågan är också hur mycket det skulle hjälpa att 

höja kraven på bärförmåga då småhus inte delas in i brandceller, vilket innebär att branden 

troligen ändå kommer skada byggnaden allvarligt. Det går inte att skydda sig mot allt, utan det 

kanske är mest lönsamt att låta de småhus som brinner kraftigt brinna upp och som idag 

fokusera på att skydda annans egendom.  

I en av enkäterna nämns att kraven som finns idag är bra, så länge de följs. Detta var ett av 

problemen vid Rudsbranden, där det enligt rapporten fanns ett bra brandskydd på papperet 

men brister i utförandet. Troligen är det relativt vanligt att byggnader inte har ett fullgott 

brandskydd, trots att ritningar och beskrivningar är rätt utförda. Dock påverkar detta 

förmodligen inte småhus i lika hög grad som det påverkar flerbostadshus, men det skulle 

kunna minska rasen i flerbostadshus om brister i utförandet av brandskyddet minskades. 

6.5 Bedömning av rasrisk vid byggnadsbrand 

En svårighet vid bedömning av rasrisk är att regelverket inte är retroaktivt, vilket innebär att 

det för äldre byggnader kan vara okänt vilket regelverk som gällde då den uppfördes. Detta 

leder till att det är svårt att veta vilken motståndsförmåga mot brand konstruktionen 

dimensionerats efter, vilket gör bedömningen gällande hur stabil konstruktionen kan 

förväntas vara i händelse av brand ännu svårare.  

De metoder som kommit fram för att bedöma rasrisk baseras mycket på egen erfarenhet, ingen 

direkt mätbar metod har nämnts. De svar som kommit fram i enkäterna är för få för att ge 

något egentligt resultat, men de kan ändå vara intressanta att fundera kring. Det syns tydliga 

skillnader mellan räddningsledarnas och rökdykarnas fokus, vilket är förväntat med tanke på 

de olika yrkesrollerna som medför olika ansvar och risktagande.  

Många av deltagarna i enkäterna verkade tycka att statistiken stämde med deras egna 

erfarenheter. Detta skulle kunna påverkas av att flera av dem arbetar på en deltidskår i en 

mindre ort, vilket troligen innebär att de mest åker på larm som gäller småhus. Det hade varit 

intressant att i större utsträckning kunna jämföra svar från räddningstjänster vid mindre orter 

med de från större städer, vilka troligen får fler larm angående flerbostadshus eller andra 

större byggnader.  

Samtliga räddningsledare tyckte att intresset gällande konstruktioners bärförmåga var lågt, 

detta överensstämmer även med personliga uppfattningar och åsikter som framkommit under 

arbetets gång. Räddningsledarna från Norrhälsinge räddningstjänst tyckte även att deras egen 

kompetens var något låg, medan räddningsledaren från Storstockholms brandförsvar ansåg 

att den egna kompetensen var tillräcklig. Detta skulle kunna bero på att räddningsledarna från 

Norrhälsinge räddningstjänst dels arbetar vid en deltidskår och dels bor på en mindre ort. 

Kunskapen om bärförmåga är troligen större hos heltidskårer som får fler larm där detta kan 
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påverka, vilket troligen leder till att de dels har ett större intresse av att inhämta kunskap och 

dels får mer erfarenhet. En annan förklaring kan vara att deltidskårerna åker på många småhus 

där de låter byggnaderna brinna ner eller endast utför utvändig släckning, detta kan leda till 

att de inte får tillräckliga problem med bärförmåga vilket kan förklara det bristande intresset.  

Vid de djupare analyserna av inträffade händelser nämndes som en undersökningsmetod att 

känna efter med foten om golvet kändes stabilt, samt att riva i byggnaden för att undersöka 

hur den är uppbyggd. Båda dessa tillvägagångssätt har osäkerheter, dels kan det vara för sent 

då golvet börjar svikta om raset kommer plötsligt. Dels kan rivningen råka kapa bärande delar 

vilket kan påskynda ett ras, detta skedde troligen i fallet där ett betongbjälklag rasade ner på 

grund av brand i den bärande träkonstruktionen, som är med i de djupare analyserna. Dock 

var syftet där inte primärt att undersöka konstruktionen, utan att frilägga och kunna komma 

åt att släcka glödbränder inne i väggen. 

Baserat på informationen från litteraturstudien och från analyserna kan några saker nämnas 

som kan vara viktiga att undersöka vid ankomst till en brinnande byggnad. Material är det som 

tydligast kom fram i enkäterna, vilket känns naturligt då det dels ofta är enkelt att undersöka, 

eftersom fasadmaterialet som syns tydligt ofta hänger ihop med de bärande delarna av 

konstruktionen, och dels spelar det stor roll för brandens utveckling. Några faktorer som kom 

fram i litteraturstudien är exempelvis typ av konstruktion som vore bra att få reda på, speciellt 

om den är uppbyggd av lättreglar och lättbalkar, eller om den har någon typ av brandskydd 

samt om det är känt hur stora marginaler som finns i utnyttjandegrad av bärverket. Detta kan 

ge information om hur stor motståndsförmåga mot brand konstruktionen kan beräknas ha. 

Spännvidder i byggnaden är intressant, speciellt om de är väldigt stora då det kan påverka 

mycket gällande huruvida ras inträffar och hur det fortskrider. Stora spännvidder kan också 

ge ras i stora delar av byggnaden på kort tid, då ett brott i ett bärande element ger stora 

kraftöverföringar och deformationer i konstruktionen som det inte är säkert att övriga bärande 

element kan kompensera för. Stora spännvidder kan vid brott ge plötsliga förändringar i 

förutsättningarna för personer som befinner sig i byggnaden, vilket är en säkerhetsrisk. I övrigt 

är det troligen den egna erfarenheten som är säkrast att förlita sig på, men kan den baseras på 

fakta om varje specifikt objekt vore det troligen en väg till ännu bättre bedömningar av 

stomstabilitet.  

  



35 

7 SLUTSATSER 

 Kraven på byggnaders bärförmåga anses av den information som framkommit och av 

de som svarat på enkäterna ligga på en bra nivå. Med de fakta och andra parametrar 

som påträffats under detta arbete finns idag inte tillräckliga anledningar att höja 

kraven, dock kan detta ändras om området utforskas mer och starka argument 

framkommer. 

 

 Det finns samband mellan vilka byggnader som rasar. Tydliga exempel är 

konstruktioner bestående av lättreglar och lättbalkar, som påverkas av brand i ett 

tidigare skede än massiva konstruktioner. Småhus rasar i högre utsträckning än andra 

byggnader, detta beror troligen på att de har lägre krav på bärförmåga och annat 

brandskydd som exempelvis indelning i brandceller.  

 

 Byggnaders utformning påverkar i hög grad om ras inträffar och hur det sker. Detta 

visas tydligt av statistiken där skillnader framträder för frekvensen av olika ras för olika 

byggnadstyper. Småhus rasar i betydligt högre utsträckning än andra byggnader och 

takras eller total kollaps är det vanligaste raset för dessa byggnader.  

 

 Konsekvenser av ett byggnadsras påverkas till viss del av vilken byggnadstyp som rasar, 

sammanfattningsvis kan sägas att risken för ras i småhus är större och konsekvenserna 

vid ras i småhus är stora för den enskilde fastighetsägaren medan risk för ras i 

flerbostadshus är mindre och konsekvenserna för dessa ras är större för samhället då 

de drabbar fler personer. Då småhus drabbas av byggnadsras handlar konsekvenserna 

för det mesta om kraftig egendomsskada, många gånger blir skadan total, vilket ger 

kostnader för den enskilde. Vid byggnadsras i större byggnader är risken större för 

personskada eller fortskridande ras då nedfallande byggnadsdelar kan skada 

omkringliggande byggnadsdelar, detta kan leda till allvarliga konsekvenser i form av 

personskada, egendomsskada samt kostnader. En ytterligare konsekvens som kan 

förvärras av byggnadsras är miljöpåverkan då miljöfarliga ämnen från 

byggnadsmaterial kan följa med släckvattnet ut i naturen. 

 

 Information om vad som är viktigt att kontrollera vid räddningsinsats i en brinnande 

byggnad vore bra att specificera. Kunskapsbrister finns hos räddningstjänsten och få 

metoder finns för att bedöma rasrisker, annat än egen erfarenhet.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 Detta arbete begränsades till att undersöka vilka byggnadsdelar som rasat. Det vore 

intressant att undersöka detta närmare för varje byggnadsdel, exempelvis gällande 

takras för småhus – vilken del i taket är det som fallerar och därmed initierar raset? 

Även samma sak vid andra typer av byggnadsdelar, exempelvis bjälklagsras i 

flerbostadshus. 

 

 Detta arbete har endast enkätsvar från två räddningstjänster, en fortsättning på detta 

kan vara att jämföra om andra räddningstjänster arbetar på andra sätt. Det finns 

troligen skillnader mellan hel- och deltidskårer, samt mellan större och mindre orter. 

Enkäterna blev även ganska korta i detta arbete, de skulle kunna utvecklas mer och 

täcka in större delar av räddningstjänsternas arbete. Ett alternativ är att utföra 

intervjuer istället för enkäter, vilket var avsikten i detta arbete. Det skulle kunna ge mer 

utförliga svar och därmed mer information att arbeta med.  

 

 En vidareutveckling av detta område som troligen skulle ge mycket information är att 

genomföra försök av byggnadsras. Exempelvis bygga upp olika typer av vanliga 

konstruktioner och undersöka hur de reagerar vid brand, för att sedan ändra 

uppbyggnaden och se om betydande skillnader kan upptäckas.  

 

 Vid detta arbete framkom en typ av konstruktion där tunga material bärs upp av en 

brännbar stomme. Denna lösning kan innebära stora risker för personskada om de 

faller ner. Detta kunde vara en möjlighet för fortsatta studier, om det går att undersöka 

hur konstruktionstypen kan förändras och bli säkrare.  

 

 Enkätundersökningen med räddningstjänsten är endast ett komplement till de övriga 

undersökningarna i detta arbete. Det är dock ett område som behöver utredas 

ytterligare och mycket kunskap finns ute i landet som skulle kunna bidra till ökad 

säkerhet vid insatser. Ett arbete med utökat fokus på räddningstjänsten kunde vara ett 

bra sätt att få fram mer information om metoder och säkerhetsarbete gällande rasrisk 

vid byggnadsbrand. 

 

 Beräkningar har inte utförts i detta arbete, men det skulle vara intressant att undersöka 

exempelvis hur stora marginaler i utnyttjandegrader som finns i bärande stommar för 

en del verkliga objekt. Detta kan ge en uppfattning om hur stora brandpåfrestningar 

olika typer av byggnader tål, vilket kan ge information om hur stor bärförmåga som 

finns kvar i olika skeden av branden.  
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BILAGA 1: ENKÄTER 

 

Enkätfrågor - Räddningsledare 

 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Finns det något fokus på bärförmåga eller typ av konstruktion vid tillsyn av objekt? 

 

Hur jobbar ni med säkerhet gällande rasrisk vid insatser? Vad används för metoder för att 

bedöma rasrisk vid insatser? Vilka indikatorer för rasrisk tittar du på vid bedömningen?  

Hur väljs vilka metoder som ska användas, gällande arbetet med säkerhet vid ras eller rasrisk? 

Känner du till några andra metoder/ utrustning för att bedöma stabilitet i byggnad som skulle 

kunna användas eller används på andra ställen?  

Finns några faktorer som gör att du direkt bedömer rasrisken för stor och helt stoppar 

rökdykning? Hur bedöms rasrisk då rökdykare befinner sig inne i en byggnad? I vilket skede 

beordras de ut?  

 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  
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Enkätfrågor - Rökdykarledare 

 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Hur jobbar ni med säkerhet gällande rasrisk vid insatser? Vad används för metoder för att 

bedöma rasrisk vid insatser? Vilka indikatorer för rasrisk tittar du på vid bedömningen?  

Hur väljs vilka metoder som ska användas, gällande arbetet med säkerhet vid ras eller rasrisk? 

Känner du till några andra metoder/ utrustning för att bedöma stabilitet i byggnad som skulle 

kunna användas eller används på andra ställen?  

Finns några faktorer som gör att du direkt bedömer rasrisken för stor och helt stoppar 

rökdykning? Hur bedöms rasrisk då rökdykare befinner sig inne i en byggnad? I vilket skede 

beordras de ut?  

Hur stor tillit sätter du till rökdykarnas bedömning inifrån byggnaden?  

 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  
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Enkätfrågor - Rökdykare 

 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Hur upplevs bedömning av rasrisk ur din synpunkt? Är det osäkert att gå in eller litar du på att 

det är säkert efter ledningens bedömning? Vad tittar du efter vid rökdykning för eget skydd 

gällande risk för ras?  

 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  
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BILAGA 2: ENKÄTSVAR 

 

Svar från räddningsledare J. Palmqvist 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Svar: 

Generellt sett så anser jag att moderna ”plåtlådor” i ett plan har en låg motståndskraft mot 

brand innan ras. Hyreshus och liknande betong konstruktioner anser jag vara relativt säkra 

mot ras, de är dessutom ofta väl indelade i brandceller så någon stor värmebelastning inte 

uppstår. Äldre trä bebyggelse anser jag vara hyfsat säker i ett inledningsskede och 

rökdykning avbryts innan risk uppstår, då ras risk uppstår är byggnaden redan ansedd som 

förlorad och rökdykning inte aktuell. 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Svar: 

Jag anser mig inte speciellt kompetent och intresset hos rtj anser jag inte vara högt. 

Finns det något fokus på bärförmåga eller typ av konstruktion vid tillsyn av objekt? 

Svar: 

En deltids kår utför inte tillsyn däremot studiebesök då kan vi ibland diskutera vilka risker 

vi ser hos objektet. 

Hur jobbar ni med säkerhet gällande rasrisk vid insatser? Vad används för metoder för att 

bedöma rasrisk vid insatser? Vilka indikatorer för rasrisk tittar du på vid bedömningen?  

Svar: 

Riskbedömning utförs alltid vid rökdykarinsatser. Någon speciell metod används inte för 

bedömning utan man litar på tidigare erfarenheter. En indikation på rasrisk som har stor 

betydelse för rökdykningen är brandutvecklingen på framför allt vindar. 

Erfarenhetsmässigt så vet vi att en tappad vind innebär total förlust varvid rökdykning 

avbryts av säkerhets skäl. 
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Hur väljs vilka metoder som ska användas, gällande arbetet med säkerhet vid ras eller rasrisk? 

Känner du till några andra metoder/ utrustning för att bedöma stabilitet i byggnad som skulle 

kunna användas eller används på andra ställen?  

Svar: 

Vid rasrisk tillämpas yttre släckning på delar som är påverkade. Vi har inga metoder att 

bedöma en skadad byggnads bärighet. 

Finns några faktorer som gör att du direkt bedömer rasrisken för stor och helt stoppar 

rökdykning? Hur bedöms rasrisk då rökdykare befinner sig inne i en byggnad? I vilket skede 

beordras de ut?  

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Svar: 

Jag tycker att siffrorna stämmer bra och är inte förvånad då småhus inte är brandcells 

indelade och ofta ”tillåts” brinna ner, dvs riskerna och kostnaden för insatsen går inte att 

försvara i förhållandet till skadan. Värt att betänka är även att ett småhus som ”räddats” 

från att brinna ned ofta då är så skadat att det inte går att reparera, numera så tas även 

miljöhänsyn vid släckning- det är miljövänligast att låta det brinna. Att ur ett 

kostnadsperspektiv kräva att småhus skall få hårdare krav jmfr med i dag har jag svårt att 

se som lönsamt. 

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  

Svar: 

Se ovanstående svar. 

Siffrorna påverkar inte insats metoden. 
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Svar från räddningsledare K. Palmlöf 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Svar: 

KP 201: Ja det är klart att det påverkar riskbedömningen initialt, dock är min erfarenhet att 

brandbelastningen vid framkomst ä avgörande gällande IN/Utvändig släckning. Och 

naturligtvis om det bekräftat finns liv att rädda. Sen är det väl grovt om vilket material det 

är i konstruktionen ex.vis betong står emot brand ganska bra. Högt i tak exempelvis 

idrottshallar kan vara förrädiska då det är svårt att bedöma värmebelastning, och moderna 

anläggningar där bärbalkar är tillverkade av lättvikt stål som inte har samma 

brandklassning som exempelvis limträ. 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Svar: 

KP 201: Inom deltidskåren bedömer jag att vi inte har fullständig kompetens, där får vi lita 

på att BIB eller insatsledare heltid förnyar riskbedömningar under insatsen. 

Finns det något fokus på bärförmåga eller typ av konstruktion vid tillsyn av objekt? 

Svar: 

KP 201: Den frågan måste ställas till Hudiksvall och de som utför tillsyn. Vet att i 

objektskorten för ALARMOS kan sådan information registreras. 

Hur jobbar ni med säkerhet gällande rasrisk vid insatser? Vad används för metoder för att 

bedöma rasrisk vid insatser? Vilka indikatorer för rasrisk tittar du på vid bedömningen?  

Svar: 

KP 201: Beslut om utvändig släckning, I princip är det typ av byggmaterial man får utgå i 

första skedet. Indikatorer som tidigare så är bedömd brandbelastning/ hur länge, hur 

intensivt/ färg på brandröken. Sen gäller i första hand håltagning från höjdfordon för att 

undvika ras genom tak. 
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Hur väljs vilka metoder som ska användas, gällande arbetet med säkerhet vid ras eller rasrisk? 

Känner du till några andra metoder/ utrustning för att bedöma stabilitet i byggnad som skulle 

kunna användas eller används på andra ställen?  

Svar: 

KP 201: Se föregående svar. 

Finns några faktorer som gör att du direkt bedömer rasrisken för stor och helt stoppar 

rökdykning? Hur bedöms rasrisk då rökdykare befinner sig inne i en byggnad? I vilket skede 

beordras de ut?  

Svar:  

KP 201: Fullt utvecklad brand i typ villa småhus i trä så är rasrisken stor och rökdykning 

undviks. Rökdykare beordras ut när någon av riskfaktorerna förändras, vilket då kan vara 

okulär bedömning av rasrisk utifrån eller att brandförloppet förändras negativt trots 

invändig släckning. 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Svar: 

KP 201: En fråga för brandingenjör i Hudiksvall 

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  

Svar: 

KP 201: Som jag svarat tidigare tror jag det är mer vanligt med betong konstruktioner i 

flerbostadshus. 
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Svar från rökdykare J. Raitilla 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel?  

Svar: 

Säker inträngningsväg för släckning och ev. livräddning.  Mindre byggnader känns 

osäkrare än större byggnader vad det gäller rasrisk. Fler våningar ger också en ökad känsla 

för rasrisk.    

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten?   

Svar: 

Jag har ingen teoretisk kompetens om bärförmåga i byggnadskonstruktioner.  Vet inte. 

Hur upplevs bedömning av rasrisk ur din synpunkt? Är det osäkert att gå in eller litar du på att 

det är säkert efter ledningens bedömning? Vad tittar du efter vid rökdykning för eget skydd 

gällande risk för ras? 

Svar: 

Jag upplever att räddningsledaren, under en insats bedömer eventuella rasrisker. Jag är 

mitt eget ”skyddsombud” känner jag mig osäker avbryter jag rökdykning. En allmän 

bedömning av byggnaden med kunskap baserad på erfarenhet. Vad jag kan komma ihåg, 

har jag inte fåt någon riktad utbildning i ämnet.  Även stor försiktighet vid eftersläckning 

när det gäller risk. 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag? 

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk? 

Svar: 

Ja, siffrorna stämmer med erfarenhet. Vet inte angående bärkraven. 
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Svar från rökdykare T. Isaksson 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Svar: 

Var brinner det? 

Har fönster gått sönder? 

Har branden nått vinden, lågor vid takfoten? 

Vid större byggnader, finns det rökluckor?  

Stor brand, stort tak stor risk tror jag.  

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Svar: 

Jag tycker det är tillräckligt intresse och kompetens i vår räddningstjänst. 

 

Hur upplevs bedömning av rasrisk ur din synpunkt? Är det osäkert att gå in eller litar du på att 

det är säkert efter ledningens bedömning? Vad tittar du efter vid rökdykning för eget skydd 

gällande risk för ras?  

Svar: 

Jag litar på ledningens bedömning. Men jag tittar själv hur påverkad konstruktionen är där 

jag är. Man litar mer på en träkonstruktion.  

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Svar: 

På småhus bromsas insatsen tidigare då det ofta inte går att rädda, då blir det ju mot fler 

takras. Jag tror att kraven på bärförmåga är bra om de följs. 

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  
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Svar: 

Svårt att bekräfta statistik då jag har liten erfarenhet av flerbostadshus. Jag tror inte 

frekvensen påverkar en bedömning på plats. Det finns mycket annat att ta hänsyn till 

primärt, t.ex gasflaskor, övertändning.  Finns inte liv att rädda görs oftast utvändig 

släckning.  

Då det är möjligt används hävare istället för att stå på taket.  Då risken är överhängande för 

ras tror jag man backat för länge sedan.   

Vad säger statistiken om tillbakadragande före ett ras? 
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Svar från räddningsledare T. Hjelm 

 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Svar: 

När vi kommer fram så skiljer det sig avsevärt mellan byggnader. I vårt distrikt är det 

mycket höga byggnader vilket innebär stora krav på fysisk förmåga samt tillräckliga 

resurser från start. Den byggnadstyp som utöver detta är särskilt riskabel är tunnelbanan 

och andra objekt med långa inträngningsvägar och mycket folk. 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Svar: 

Jag anser mig vara tillräckligt kompetent angående bärförmåga men detta beror på 

erfarenhet och utbildning utanför brandförsvaret som jag anserinte satsa särskilt mycket på 

detta. 

Finns det något fokus på bärförmåga eller typ av konstruktion vid tillsyn av objekt? 

Svar: 

Ingen särskild fokus på bärförmåga vid tillsyn 

Hur jobbar ni med säkerhet gällande rasrisk vid insatser? Vad används för metoder för att 

bedöma rasrisk vid insatser? Vilka indikatorer för rasrisk tittar du på vid bedömningen?  

Svar: 

Vi tänker alltid på säkerhet vid insats. Förutsättningar som bedöms är hur omfattande 

branden är och hur länge det förmodas brunnit. Det är också med i bedömningen vilken typ 

av byggnad. 

Hur väljs vilka metoder som ska användas, gällande arbetet med säkerhet vid ras eller rasrisk? 

Känner du till några andra metoder/ utrustning för att bedöma stabilitet i byggnad som skulle 

kunna användas eller används på andra ställen?  

Finns några faktorer som gör att du direkt bedömer rasrisken för stor och helt stoppar 

rökdykning? Hur bedöms rasrisk då rökdykare befinner sig inne i en byggnad? I vilket skede 

beordras de ut?  
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Svar: 

Oftast blir bedömningen att vi inte går in från början mer än att en insats avbryts. 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  

Svar: 

Att småhus har en större procentsats är inte för mig oväntat. Jag är däremot överraskad att 

det är nästan lika hög procent i flerbostadshus än i allmänna byggnader. (jag räknar där in 

större lager, skolor och industrier) Som jag upplever få så omfattande brand att dessa rasar 

till slut (BR 3 byggnad). Däremot aldrig flerbostadshus i BR1 klass. 
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Svar från rökdykarledare P. Eriksson 

 

Vad funderar du över när ni kommer till en byggnad och ska göra en insats? Skiljer det sig 

mellan olika byggnadstyper? Finns det någon byggnadstyp som anses vara speciellt riskabel? 

Svar: 

Beror mycket på byggnadstyp såsom industri, bostadshus, villor, mm, men inte i Br1, 2, 3 det 

är ganska osäkra grunder. 

Hur kompetent anser du dig vara angående konstruktioners bärförmåga? Tycker du att det 

finns ett tillräckligt stort intresse för bärförmåga och rasrisk hos räddningstjänsten? 

Svar: 

Tyvärr så övas och framförallt repeteras inte dessa kunskaper tillräckligt ofta, det krävs 

även väldigt mycket för att hålla sig uppdaterad på allt nytt som händer. Detta kan inte varje 

enskild bm göra. 

Hur jobbar ni med säkerhet gällande rasrisk vid insatser? Vad används för metoder för att 

bedöma rasrisk vid insatser? Vilka indikatorer för rasrisk tittar du på vid bedömningen?  

Svar: 

Brandförlopp, konstruktion och tid är väldigt viktiga faktorer. 

Hur väljs vilka metoder som ska användas, gällande arbetet med säkerhet vid ras eller rasrisk? 

Känner du till några andra metoder/ utrustning för att bedöma stabilitet i byggnad som skulle 

kunna användas eller används på andra ställen?  

Svar: 

Finns många olika lösningar men en typ av begränsningslinje och så är det rasrisk på en 

sida och ok-miljö på andra. 

Finns några faktorer som gör att du direkt bedömer rasrisken för stor och helt stoppar 

rökdykning? Hur bedöms rasrisk då rökdykare befinner sig inne i en byggnad? I vilket skede 

beordras de ut?  

Svar: 

Brandförlopp, konstruktion och tid är det inte livräddning så blir risktagande minimalt. 

Beror mycket på byggnadstyp, ex stora lokaler med brand på krypvinden är en riskfaktor 

då rökdykaren inte kan göra egna bedömningar. 
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Hur stor tillit sätter du till rökdykarnas bedömning inifrån byggnaden?  

Svar: 

Öppna lokaler där rökdykaren kan se branden får deras bedömning väga tungt, vid brand 

där de inte kan se, typ på krypvinden så gör jag riskbedömningen helt och hållet. 

 

Statistiken jag tagit fram har visat att småhus är väldigt överrepresenterade vad gäller rasrisk 

och inträffade ras. Av de rapporter som legat till grund för undersökningen där ras eller rasrisk 

funnits har det varit 44 % småhus, 7 % flerbostadshus och 8 % allmänna byggnader. Stämmer 

detta med din uppfattning av verkligheten? Med dessa siffror i åtanke, tycker du att kraven på 

bärförmåga för olika typer av byggnader ligger på en bra nivå idag?  

Statistiken visar också att då ras inträffat för ett småhus sker takras 52 % av gångerna, 6 % 

bjälklagsras och total kollaps 13 % av gångerna.  

Siffrorna för flerbostadshus är 35 % takras, 15 % bjälklagsras och 2 % total kollaps. 

Stämmer detta med din uppfattning? Påverkar frekvensen av olika typer av ras för olika 

byggnader bedömningen av rasrisk?  
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