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BRANDUTREDNING 

 
 

Tidpunkt: Larm inkom till räddningstjänsten 2010-01-08 klockan 00:20 

Objektsadress: Frejavägen, Gnesta 

Objektstyp: Skola 

Startutrymme: Lektionssal 

Startföremål: Okänt 

Brandorsak: Okänt 

Insatsrapport nr: 2010A00031 

 

Sammanfattning 
På kvällen innan skolan började för året hade raketer enligt vittnen använts i området runt 

skolan. En väktare var på plats strax efter klockan tolv med anledning av inbrottslarm. 

Väktaren har angett att denne tror att fönstren blivit sönderslagna där det brunnit.  En teknisk 

undersökning av polisen gjordes den 9 januari. Utredningen visade på att ”brandförlopp och 

skador är de förväntade om elfel utlöst brand i elpanelen”. Med anledning av detta har en 

brandutredning begärts av Gnesta hem. 

 

Brandutredningen är utförd av:  Brandutredningen är granskad av: 

 

David Widlund   Sten Johansson 

Brandingenjör/brandutredare  Brandutredare 

Södertörns Brandförsvarsförbund  Södertörns Brandförsvarsförbund 

08-721 22 07    08-721 22 00 
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1. Anledning till brandutredningen 
Syftet med brandutredningen var att undersöka om branden har orsakats av elektriskt fel och i 

så fall fastställa orsaken till det elektriska felet. 

 

Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Hans Persson, VD Gnestahem 

 

Denna rapport kommer att delges: 

- Gnestahem 

- Sörmlandskustens Räddningstjänst 

- Personal inom Södertörns Brandförsvar 

- Polismyndigheten i Södermanland 

- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

2. Beskrivning av objektet 
Skola i ett plan (se bilder i bilaga). 

3. Brandens omfattning vid upptäckt 
En väktare anländer till platsen cirka 00:14 och det brann då lite inne lokalen. 

 

När räddningstjänsten anlände till platsen cirka 15 minuter efter det att väktaren kommit dit 

dvs. cirka 23:29 brann det i ena hörnan i lektionssalen. Branden började få fäste i taket och 

lågor slog ut genom fönstret. 

4. Brandförsvarets åtgärder 
Branden släcktes utifrån och ingen rökdykning behövde genomföras. Rivning av panel och 

diverse håltagning gjordes för att komma åt branden. Ventilering av rök gjordes med fläktar 

och under hela förloppet användes värmekamera för att kontrollera temperaturerna.  

5. Faktiska brand- och rökskador 
Brandskador har uppstått i ena hörnan i ett klassrum upp mot taket i skolan (se bild 1 och 2 i 

fotobilaga) och rökskador har uppstått i detta klassrum samt i intilliggande klassrum. 

6. Faktiska personskador 
Brandförsvaret har inte fått kännedom om några personskador. 

7. Undersökning 

7.1. Brandorsak 

Undersökning av brandorsak har skett 2010-01-27 av: 

David Widlund, Södertörns brandförsvar 
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7.1.1. Upplysningar och information 

Uppgifter från polisanmälan 

Klockan 00:14 den 8 januari 2010 kom en väktare till Freja skolan av ett inbrottslarm som 

gått 23:49. Larmet var ett A-larm vilket innebär att flera larm gått samtidigt. När väktaren 

kom till platsen var två fönsterrutor krossade och persiennerna låg på utsidan av fönstren 

enligt väktaren. Det brann då lite i lokalen. Väktaren trodde inte att fönstren spruckit av 

värmen utan att branden börjat efter att fönstren slagits sönder. 

 

Enligt en boende i närheten hade denne hört raketer som fyrats av i en riktning från den 

boende som var mot skolan strax före klockan 01 på natten. 

 

Räddningstjänsten lämpade ut material som låg under fönstren under släckningsarbetet. 

 

Uppgifter från polisens brottsplatsundersökning 

Denna undersökning skedde av två kriminaltekniker från Polismyndigheten i Sörmland den 9 

januari 2010. Platsen hade varit avspärrad men inte bevakad efter branden. Undersökningen 

visade på att: 

- Det inte fanns tecken på brännbar vätska 

- Branden har varit begränsad till ett hörn i rummet och med kraftiga brandskador på el-

panelen. 

 

Analys och slutsats från undersökningen: ”Brandförlopp och skador är de förväntade om elfel 

utlöst brand i elpanelen.” 

7.1.2. Primärbrandplats 

Utifrån bilder kan primärbrandplatsen bestämmas till ena hörnan i lektionssalen (se bild 1 och 

2 i fotobilagan) 

7.1.3. Undersökning av brandplatsen 

Elundersökning 

Vid undersökningen fanns enbart installationskanalen som suttit under fönstren och en kabel 

som fanns i installationskanalen kvar av det elektriska material som fanns vid branden (3-4). 

En undersökning gjordes av den kabeln. Denna kabel hade tre ledare som var 1,5 mm
2
 och 

hade en fas, en neutralledare och en jordledare. Runt dessa fanns tunna kopparledare som 

normalt är anslutet till jord samt en aluminium mantel. På fasledaren hittades en 

kortslutningsskada cirka 20-30 cm från där kabeln slutade i installationskanalen (Se bild 7). 

Detta visar på att branden i ett tidigt skede varit på den platsen där kortslutningsskadan 

hittades. Kortslutningsskadan är en sekundär skada som inte har orsakat branden. Det hittades 

inte några smältskador på neutralledaren eller skyddsledaren. Aluminium-manteln hade 

smältskador men det fanns inte några tecken på någon legering mellan koppar och aluminium 

någonstans. De tunna kopparledningarna runt ledarna hade smältskador och det var kraftiga 

smältskador på dessa i området runt kortslutningsskadan. Det medför att det är troligt att det 

blivit en kortslutningsskada mellan fasledaren och de tunna kopparledare som fanns i kabeln. 

 

Brandundersökning 
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Vid undersökningen kunde det konstateras att det varit varmare på utsidan av 

installationskanalen som gått under fönstren än på insidan. På insidan fanns det inte 

någonstans några brandskador som tydde på att branden börjat i installationskanalen.  

7.1.4. Brandorsak 

Brandorsaken har inte gått att fastställa. Branden har inte börjat av den elledning som hittades 

vid undersökningen. 

8. Spridningsrisk 
Utan släckinsats fanns risk att hela byggnaden skulle ha brunnit ner vid branden. 

9. Erfarenheter och förslag till åtgärder 
Erfarenhet 
Saker som fanns under fönstren där det brunnit lämpades ut av brandförsvaret för att inte 

orsaka mer vattenskador vid släckningen. Detta ledde dock till att bevismaterial om brandens 

uppkomst kan ha avlägsnats från platsen. 

 

Förslag till åtgärd 
Lämpa inte ut saker vid släckning om det inte är absolut nödvändigt.  

 

Erfarenhet 
Vid denna undersökning återstod endast installationskanalen och en kabel som suttit i denna. 

För att uppnå bästa resultat ska en undersökning påbörjas när brandplatsen är så orörd som 

möjligt. 

10. Diskussion 
Branden började under jullovet och i närheten av skolstarten. Det är ofta en ökning av anlagda 

bränder eller bränder orsakade av allmänfarlig vårdslöshet i skolor i anslutning till att skolan 

börjar eller slutar. Vidare har det under kvällen/natten observerats personer som skjuter 

raketer i området. Flera inbrottslarm gick på skolan vid tillfället för branden samt att väktaren 

angett att två fönster var sönder när denne kom fram trots en då relativt liten brand. Vidare har 

väktaren uppgett att denne tror att fönstren inte gått sönder av branden. Sammantaget tyder 

ovanstående saker på att branden varit anlagd eller orsakats av allmänfarlig vårdslöshet. Dock 

har den tekniska undersökningen som gjorts av polisen samt av undertecknad inte kunnat 

påvisa hur branden börjat. Den tekniska undersökningen som genomförts av undertecknad 

visar på att det elmaterial som fanns kvar vid denna undersökning inte har orsakat branden.  
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11. Fotobilaga 

 
Bild 1. Brandskador i klassrummet. 

 

 
Bild 2. Närbild på de som fanns i lektionssalen. 
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Bild 3. Brandskador på installationskanal, observera att installationskanalen flyttats från sin 

ursprungliga plats när denna bild tagits. 

 

 
Bild 4. Brandskador på installationskanalen och kortslutningsskadans placering. 

Kortslutningsskada 
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Bild 5. Utseende i hörnan vid undersökningen. 

 

 
Bild 6. Kraftigare brandskador på utsidan av installationskanalen än invändigt. 
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Bild 7. Kortslutningsskada. 
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12. Karta 

 
Karta från www.eniro.se 2010-02-05 


