
NÖDINGE. En omfat-
tande brand bröt på 
onsdagsnatten ut i en 
industrifastighet på 
Rödjans väg i Nödinge.

14 familjer fick eva-
kueras, då det visade 
sig finnas gasbehållare 
mitt i branden.

En säkerhetszon med 
en radie på 300 meter 
upprättades och Ale 
hamnade i riksnyhe-
terna.

Det blev inget arbete i tors-
dags för de tiotal företag, 
stora som små, på Rödjans 
väg i Nödinge. En brand som 
startade runt halvtio på ons-
dagskvällen i fastigheten där 
biltillbehör- och lackerings-
firman Kama håller till fick 
snabbt fäste. Räddningstjäns-
ten var snabbt på plats och 
fick främst rikta in sig på att 
förhindra branden från att 
kunna sprida sig. 

– Vi ryckte från tre brand-
stationer, Nol, Surte och Lilla 
Edet. Branden var kraftig och 
det var omöjligt för oss att lo-

kalisera gastuberna. Vi tog 
ganska snabbt beslut om att 
utrymma området och senare 
även att ett antal familjer fick 
väckas och evakueras, berättar 
ställföreträdande räddnings-
ledare, Joakim Hermans-
son på en presskonferens på 
torsdagsmorgonen.

Vid evakueringen knackade 
polisen dörr och de som inte 
hade någonstans att ta vägen 
hänvisades till kommunled-
ningskontoret på Ale Torg.

Evakuering
– Härifrån såg vi sedan till 
att familjerna kom till hotell i 
närområdet. Många kunde vi 
hänvisa till Uspastorps konfe-
renscenter, säger kommundi-
rektör Stig Fredriksson.

Det var explosionsrisken av 
gastuber innehållande acety-
len som skapade oro.

–Smäller en sådan tub kan 
den flyga 100 meter och split-
ter kan falla 300 meter bort. 
Det är mycket allvarligt, men 
vi bedömer trots allt att risken 
är begränsad, förklarar Joakim 
Hermansson.

Byggnaden eldhärjades så 

kraftigt att den ganska tidigt 
kollapsade.

–Det gjorde det omöjligt 
för oss att ens fundera på att 
skjuta sönder tuberna. Nu får 
vi avvakta tills branden har 
lagt sig. 36 timmar behöver 
vi sedan vänta innan vi söker 
reda på dem. Fram till dess 
kommer vi att vara restriktiva 
till att vistas i området.

Senare på torsdagskvällen 
hävde räddningstjänsten eva-
kueringen för en del av famil-
jerna.

Fick återvända
– De flesta boende i brandom-
rådet i Nödinge får återvända 
ikväll (läs torsdag), men upp-
manas att hålla sig inne tills 
avspärrningarna tas bort helt. 
Boende på Ljungvägen i Nol 
kommer inte att tillåtas vända 
tillbaka förrän under freda-

gen, säger Ale kommuns sä-
kerhetsansvarige, Håkan 
Spång.

Branden gick inte någon 
obemärkt förbi. Den toppa-
de många nyhetssändning-
ar, men framförallt så var det 
skolor och äldreboenden som 
märkte av det mest.

Centralköket
– Kommunens centralkök 
ligger på området och vi 
kommer inte att kunna laga 
någon mat under torsdag och 
fredag. Skolor och förskolor 
löser vi med smörgåsar och 
liknande. Kommunens äldre-
boende prioriterar vi även om 
det blir lite enklare mat i två 
dagar, säger Nils Birgander, 
teknisk chef i Ale.

Andra stora företag som 
fick stillestånd var Millipore 
och WI-KA Mekaniska.

Inga personskador kunde 
rapporteras efter den häftiga 
branden. Ambulans fanns hela 
tiden på plats för att kunna 
hjälpa till om någon i rädd-
ningstjänsten drabbades.

Vad som låg bakom bran-
den var ännu på torsdagskväl-
len okänt. En teknisk utred-
ning lär tillsättas för att ge svar 
på frågan.
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Nu är 
advent här!

Alla gardiner

samt alla adventsljusstakar 
och all adventsbelysning.

Professionellt montage!
Snabb och personlig service!

Ring och boka tel 0303-21 16 27
FRI LÅNEBIL VID VINDRUTEBYTE

GRATIS LÅNEBIL VID BYTE 
AV RUTA PÅ BILEN
– Bekvämt och 
utan krångel

AUKTORISERAT BILGLASMÄSTERI

VI ÄR
FÖRSÄKRINGS-

BOLAGENS
AVTALSPARTNER

Det går att laga din stenskottskada innan den 
spricker ut. Vi har avtal med Länsförsäkringar som 
erbjuder sina bilförsäkringstagare fri självrisk vid 
reparation av stenskott hos oss.

Laga 
stenskottet 
GRATIS!

VI FINNS PÅ TEKNIKERGATAN 6
VID ROMELANDAVÄGEN, KUNGÄLV

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Fredag 16 november

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Någon 
bryter upp låset till ytterdör-
ren och söker igenom bosta-
den. En viss teknisk beskriv-
ning finns. Vad som tillgripits 
är för närvarande inte känt.

Villainbrott i Surte. Gär-
ningsmännen krossar en ruta 
och tar sig in i fastigheten. En 
dator tillgrips.

Åskledare och kopparstup-
rör tillgrips från Skepplanda 
kyrka.

Lördag 17 november

Skadegörelse
Skadegörelse sker hos en 
byggnadsfirma på Kyrkvägen 
i Nödinge. Gärningsmännen 
häller ut färg på en fläkt och 
river sönder ritningar.

Villainbrott i Bohus vid 18-
tiden. En fönsterruta till en 
altandörr krossas. Diverse 
gods tillgrips.

Måndag 19 november

El-central tillgripen
En el-central stjäls från en 
byggarbetsplats på vårdcen-
tralen i Älvängen.

En GPS från en motorbåt 
tillgrips i Älvängens båthamn. 

Hot mot tjänsteman rap-
porteras från en skola i Ala-
fors. Det är en elev som hotar 
en lärare. Ärendet är överläm-
nat till de sociala myndighe-
terna i Ale.

Tisdag 20 november

Datorstöld
Målsägande, som åker 
buss mellan Göteborg och 
Älvängen, blir bestulen på sin 
bärbara dator. Han upptäcker 
att någon tagit datorn då han 
ska kliva av bussen.

Onsdag 21 november

Inbrott i skola
Inbrott i en skola i Nödinge. 
En dataskärm tillgrips.

Peabs byggarbetsplats 
i Älvängen får påhälsning. 
Okända gärningsmän bryter 
sig in i ett hus som är under 
uppbyggnad och tillgriper 
diverse el-verktyg.

Inbrott i en grävmaskin 
som används i samband med 
vägutbyggnaden i Nödinge. 
Verktyg tillgrips och stor 
åverkan görs.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/11 – 22/11: 39. Av 
dessa är fyra bilinbrott och 
två biltillgrepp. Två snatterier 
på Netto i Nödinge inträffar 
under den gångna veckan. 

En häftig brand utbröt på Rödjans industriområde i Nödinge i onsdagskväll. Förekomsten av 
gastuber i den eldhärjade fastigheten medförde stora avspärrningar.  Foto: Christer Grändevik.

Ställföreträdande räddningsledare, Joakim Hermansson, fick 
en tuff torsdagsmorgon med mängder av intervjuer till lan-
dets största medier. Informationsarbetet sköttes klanderfritt.

14 familjer fick evakueras 
efter industribrand i Nödinge

Fo
to

: P
-A

 K
lö

v
er

sj
ö
.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


