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Orsak till undersökning 

Brand i parhus, sovrum 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
Andreas Christensen och Linda Leiderfors Polismyndigheten 
 

 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i ett 1 ½-plans parhus bestående av två lägenheter med 
bostadsutrymmen i två plan i vardera lägenhet. 
Huset stomme är av trä med bjälklag av trä och isolering av mineralull. 
Lägenheterna är brandtekniskt avskiljda i brandteknisk klass EI60. Även 
vinden är avskild i brandteknisk klass mellan de båda lägenheterna. 
Den aktuella lägenheten omfattar kök, badrum tvättstuga i markplanet 
samt toalett och tre sovrum en trappa upp.  
Brandvarnare fanns, det är dock okänt om denna fungerade. 
1 person fanns i lägenheten vid brandstart. I grannlägenheten bor en familj 
men ingen person var hemma vid tillfället för branden. 

Upplysningar om branden 

Räddningstjänsten larmas om branden kl 15:01:57. Styrkeledaren (SL) 
färdas i egen bil enl. organisation för Fip (första insats person). Då denne 
har sin arbetsplats endast 200 m från brandplatsen är han på plats inom ett 
par minuter. Han kan se rök och flammor innanför ett fönster på andra vå-
ningen. Han möts av lägenhetsinnehavaren  

 På hans fråga om det finns någon kvar i lägenheten 
svarar hon jakande. Kvinnan springer därefter in i lägenheten innan SL 
hinner stoppa henne. Kvinnans före detta sambo har nu anlänt och går till-
sammans med SL in i lägenheten.  När de kommer upp till övre våningens 
hall är denna rökfylld ner till halva rumshöjden. Kvinnan sitter på hallgol-
vet och vägrar att gå ut. Dörren till det brinnande sovrummet är stängd. SL 
försöker få kvinnan att gå ut men hon stannar vid trappan. SL springer nu 
ut till sin bil och hämtar en pulversläckare (6 kg). Han återvänder in och 
öppnar dörren till brandrummet varefter släckaren töms. Därefter sluter 
han åter dörren och tvingar nu ner kvinnan och hennes sambo till botten-
våningen. Dessa stannar i köket men kvinnan vägrar fortfarande att gå ut. 
Kl 15.08 anländer släckbil 521 med resterande brandgrupp (4 bm). En 
rökdykarinsats påbörjas men det visar sig nu att det var en katt kvinnan 
saknade. Rökdykare kan snabbt släcka en brand som är begränsad till en 
säng i sovrummet. Madrassen lämpas sedan ut på gården och lägenheten 
ventileras från brandgaser. Anslutande brandstyrka kontrollerar vind och 
grannlägenhet. Kvinnan avtransporteras i ambulans till sjukhus för obser-
vation av rökskador. SL och sambo avböjer sjukhuskontroll. 

Undersökningen 

Undersökningen inleds den 3 november kl 10.00 



På marken utanför lägenheten ligger en delvis bränd madrass av polyure-
tan samt sängkläder (lakan täcke kudde). Lägenhetens bottenvåning är rök-
skadad men i övrigt intakt. På det övre våningsplanet finns ett sotlager på 
hallens väggar som visar att denna varit rökfylld ner till halva rumshöjden. 
Brandskadorna är svårast i det sovrum som utgör primärbrandområdet. I 
rummets mitt står en säng med huvudändan mot fönstret. Sängens resår har 
brännskador på båda sidor om den yta madrassen täckt. Skadorna är störst 
på den vänstra sidan (sett från fotändan). På sängens resår kan man i sot-/ 
och pulverlagret se att bäddmadrassen under ett tidigt skede vikits ihop 
med fotändan mot huvudändan. I övrigt har rummet rök och värmeskador 
som visar att en antändning av brandgaserna varit nära förestående. Denna 
antändning har troligtvis uteblivit på grund av att dörren varit stängd i det 
senare skedet av brandförloppet (ventilationskontrollerad brand) och sedan 
effektivt bekämpades med pulverbrandsläckaren. I rummet har plast smält 
på väggar och tak. På ett bord intill sängen finns cigaretter och en butan-
tändare. Fönsterglasen har sprickbildningar på insidan orsakade av strål-
ningsvärme. Rummets möblering är i övrigt ganska intakt. På den madrass 
som lämpats ut kan man konstatera att brandskadorna är störst på madras-
sens vänstra sida med utbredning ner mot fotändan.  
Brandskadorna i madrassen är djupast vid huvudändan vilket skulle kunna 
tyda på att branden utvecklats här. I sängkläderna ligger även en delvis 
uppbränd tröja i fleece-materiel samt en tändsticksask innehållande oan-
vända tändstickor. 
 

Slutsatser av brandutredning 

Utredningen visar att branden börjat, och utvecklats i en säng belägen i ett 
sovrum i lägenhetens övre våningsplan. Under brandförloppet har madras-
sen vikits ihop och brunnit varför det är svårt att uttala sig om det finns en 
eller flera brandhärdar på madrassen. Det finns inga tekniska brister som 
skulle kunnat vålla brand. I sängen finns en ask tändstickor. Med ledning 
av brandbilden och omständigheter i övrigt kan man anta att branden orsa-
kats av oaktsamhet (sängrökning) eller anlagts med avsikt.   
 

Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade branden med mycket stor sannolikhet ut-
vecklats till rumsbrand. Branden hade då med stor sannolikhet spridits i 
lägenheten samt sekundärt även upp på vinden. Efter 60 minuters utveck-
lad brand finns fara för att branden även skulle spridits till intilliggande lä-
genhet. Brandspridningen skulle dock kunnat ske snabbare från fönster till 
yttertakskonstruktionen som i vissa delar är av trä. 
- Fara för omfattande förstörelse av egendom har förelegat 
- Fara för människors liv och hälsa har förelegat 

 

Utvärdering av räddningsinsatsen 

SOS larmade räddningstjänsten om ”brand i byggnad, flerfamiljshus”, nivå 
10.  
Detta innebär att station 52, 50 och 54 skall larmas ut 
Station 52 (Bredaryd) består av en deltidsstyrka om 5 personer. Styrkele-
daren är Fip (första insats person) som åker direkt till larmadressen i egen 



bil. Övriga brandmän inställer sig vid larm till stationen, där släckbil och 
tankbil finns stationerade, och åker därifrån vidare till larmadressen.  
Station 50 (Värnamo) omfattar en heltidsstyrka bestående av 3 brandmän, 
styrkeledare och insatsledare.  
Station 54 omfattar en så kallad skärsläckarenhet som rutinmässigt larmas 
till brand i byggnad. I detta fall larmades dock inte denna enhet ut, vilket 
är en avvikelse från larmplanen. 
Bib, (brandingenjör i beredskap) åkte till adressen på eget initiativ. 
Fip 527 påbörjar inträngning och utför även en släckinsats i den brinnande 
villan innan kollegorna anslutit till platsen. 
 
Räddningstjänsten i Värnamo kommun skall följa fastlagda rutiner vid 
räddningsinsatser. 
Enligt Lag om skydd mot olyckor, kap 3 § 16, skall det finnas en rädd-
ningsledare vid räddningsinsats. Första befäl på plats är räddningsledare 
tills annat beslutas. Styrdokument är ”rutin för lednings- och stabstjänst 
samt delegation av räddningsledare inom RäddSam F”. 
Vid rökdykning skall arbetarskyddsstyrelsens författningssamling för rök- 

och kemdyknig (AFS 2007:7) följas.  
Rökdykarledare får ej tas i anspråk för andra arbetsuppgifter. Rökdykare 
och rökdykarledare skall utöver branddräkt vara utrustade med trycklufts-
apparat samt rökdykarradio. De skall dessutom ha tillgång till säker vatten-
försörjning enligt lokalt kompendium ”Pumpskötare”. 
Räddningsledare kan beordra rökdykarinsats. För att kunna utföra rökdyk-
ning skall det utöver räddningsledaren (arbetsledare) finnas en pumpsköta-
re, en rökdykarledare och två rökdykare (totalt fem personer).  
Vid denna insats bedömde Styrkeledaren läget som så kritiskt att han var 

tvungen att genomföra räddningsinsatsen innan övrig styrka var på plats. 

Han bedömde att insatsen ej var att anse som rökdykning. Lägenhetsinne-

havaren svarade honom på en direkt fråga om det fanns någon kvar i lä-

genheten att så var fallet. Med denna vilseledande uppgift som grund val-

de SL att gå in i lägenheten utan tillgång till organisation, andningsskydd 

och vatten.  

 
 
Slutsatser av utvärdering 

Utvecklad brand pågick i ett sovrum samtidigt som intilliggande hall var 
rökfylld ner till halva rumshöjden. Utredarens slutsats är att insatsen be-
döms hamna inom kriterierna för rökdykning, enl. AFS 2007:7, varför en 
högre skyddsnivå borde valts.  
Värnamo kommun har valt en beredskapsmodell där en person i varje del-
tidsstyrka utgörs av Fip (först insats person). Denne åker direkt till larm-
adressen i egen bil. Vid framkomst skall han göra OBBO/riskbedömning, 
rapportera bakåt och vid behov kunna göra en snabb insats för att rädda liv 
eller fördröja skadans utbredning. 
Systemet medför dock att Fip ibland hamnar på larmadressen avsevärt före 
övrig utlarmad styrka (jfr ensamarbete). Detta kan innebära att han kan ut-
sättas för en mycket stor press från allmänheten att agera i väntan på kol-
legorna. Det är därför av största vikt att Fip-personal kontinuerligt övas 
och utbildas inom det regelverk som särskilt gäller honom. 
 



Förslag 

Utredaren föreslår att händelsen anmäls till Arbetsmiljöverket, som tillbud 
utan skada, för att få deras utlåtande om händelsen och den organisation 
som omfattas av Fip. 
 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndighet för samhällsskydd och beredskap samt Rädd-
ningstjänsten Värnamo. 
 
 
 
 
 
Gert Lönnqvist 
Brandutredare 
 
 

 
 

 
 
 



 



 
 
 
 

Primärbrandplats. Övre halvan av sängen 
visar div brännskador 



 
 

 
 

Madrass och sängkläder är utlämpade på 
gården 



 
 

 
 

Inuti sängkläderna finns en ask tändstickor 

Markeringen följer avtryck efter madras-
sen som legat hopvikt under släckinsatsen 



 
 
 
 
 

Cigaretter och tändare 
finns i närheten av 
sängen 



 
 

 
 
 

Fönsterglaset uppvisar sprickbild-
ningar efter påverkan av strål-
ningsvärme. 

Vindsutrymmet mot grannen är 
avskiljt i brandteknisk klass  




