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Olycksundersökning efter dödsbrand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olycksundersökning utförd efter villabrand med dödlig utgång på 

, Arvika, den 6 april 2010. 



Inledning 
Enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. § 10 ska 
kommunen efter att en räddningsinsats är avslutad se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 
 
I Arvika kommun genomförs olycksundersökning enligt Riktlinjer för 
olycksundersökning för Räddningstjänsten Arvika, Eda och Säffle. 
Denna olycksundersökning motsvarar en fördjupad 
olycksundersökning.  
 
 
Anledning till Undersökningen 
Olycksundersökning utförd efter villabrand med dödlig utgång på 

, Arvika, den 6 april 2010. Vid branden omkom en person. 
 
 
Syfte 

• Utreda om Räddningstjänsten skulle kunna förändra det före-
byggande arbetet för att bättre kunna undvika liknande dödliga 
bränder 

• Utreda vilken nytta Räddningstjänsten hade av medlyssning vid 
det aktuella tillfället. Kvantitativt genom en eventuellt kortare 
utlarmningstid och kvalitativt genom en förbättrad lägesbild för 
befälet. 

• Skapa en översiktlig bild över räddningsinsatsen. 
• Utreda om informationen till grannar och indirekt drabbade 

kunde ha genomförts på bättre sätt. 
 
 
Metod 
Utgångspunkten har varit genomförd brandutredning samt skriftlig 
dokumentation från insatsen. Kompletterande intervjuer med berörda. 
  
 
Kvalitetssäkring 
Denna undersökning har granskats av: 
Alf Thörnqvist, C40 (Räddningschef i Beredskap) 
Bengt Pettersson, Brandmästare 
Magnus Lindqvist, Brandingenjör, Karlstadsregionens 
Räddningstjänsten  
 
 
 
 
 
 



Objektet 
Fristående villa byggt 1940,med stomme och mellanbjällklag i trä, 
utvändigt klädd med brädfodring. Hus i två plan med hel källare.,boyta 
125 kvadratmeter. I källaren finns förvaringsutrymme samt tvättstuga 
och ett badrum.   
 
Boendes i huset är en man och en kvinna, båda i åttioårsåldern. 
 

 
 

 
 

 
Olycksförloppet 
 
En granne ser rök från skorstenen samt att det finns beläggning runt 
köksfönstret. Grannen vet att huset värms upp med el och ringer därav 
in till huset men får inget svar och larmar då räddningstjänsten.  
 
Enligt brandutredningen har branden troligen startat i ett äldre 
kyl/frysskåp som var placerat nedanför källartrappan. Brandgaserna har 
sedan spridits via källartrappan till 1:a våningen samt övriga delar av 
källaren. Branden har även spridits till 2:a våningen men stoppats i 
trapphuset.  
Den omkommne mannen påträffas längre in i källaren i ett rum som 
blivit rökfyllt med ej brandskadat. 
 
 
 
 
 
 



Stort Larm (i högtalaren) om brand i bygg-
nad inkommer till räddningstjänsten 

14:27:22 

14:27:47 kvitteras larmet över medlyss-
nings telefon  

14:28:03 har 411 som första fordon kvitte-
rat 

14:31:21 är 411 framme vid 

Order om livräddning har getts under fär-
den till 

Vindruterapporten är att man ser rök  
Uppgifter om att det kan finnas två perso-
ner kvar inne 

Rökdykare påbörjar omedelbart rökdyk-
ning med angreppsväg via balkongen på 
2a våning då uppgift kommit fram om att 
paret har sitt sovrum där och att de brukar 
vila middag vid den här tiden. 

Ingen person påträffas på 2a vån. Rökdy-
karna försöker ta sig ner genom trapphuset 
men branden var för stark, återtåg via bal-
kongen och ny angreppsväg via entrédörren 
som nu är uppbruten 

Räddningsinsatsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Samtal med befälet  
Vid framkomst till brandplatsen, har 1:a rökdykargrupp klart för sig om 
att det är livräddning som gäller. När vattensystemet kopplas upp får 
rökdykargruppen order om angreppsväg via huvudentrén på framsidan. 
Denna dörr visar sig vara låst. Samtidigt kommer en granne med 
uppgifter till befälet om att paret som är boende i huset brukar sova 
middag vid den här tiden på 2:a våningen. Ett omfall görs då direkt om 
att resa en stege på baksidan av huset och via balkongen ta sig in på 
2:våning. 
 

Fortsättning föregående sida 

14:37:08 larmas Edane deltidsstation

14:51:37 är 421 på plats, förbere-
dande order på väg in är rökdyk-
ning/livräddning 

15:12 Hittas en man i källaren som 
inte visar några livstecken 

På plats byter Edanes rökdykare av 
Arvika. Rökdykarna arbetar sedan i 
skift

16:05 avslutas rökdykning när kvin-
nan i huset kommer gående till plat-
sen. Släckning och div. efterarbete 
pågår fram till 21:00 



 
 

 
Baksidan av huset, stege rest mot 2:a våning 
 
Miljön på andra våning och i sovrummet där paret kunde tänkas befinna 
sig var god och så gott som rökfri. Rökdykarna söker av 2:a våningen 
och konstaterar att det inte finns några människor på detta våningsplan. 
Rökdykarparet försöker då ta sig ner till 1:a våning via trapphuset men 
branden är då för stark och tvingar rökdykarna att gå tillbaka och ut via 
stegen. Entrédörren bryts upp utifrån och rökdykarna påbörjar 
rökdykning/släckning av trapphuset.  
 

 
Angreppsväg 1:a våning  
 



Förstärkning från Edanes deltidstation anländer och en ny 
rökdykargrupp kan sättas in. Grupperna arbetar sedan i skift. 
Rökdykningen beskriver befälet som komplicerad. Brandbelastningen i 
hallen/trapphuset var kraftig, med tjock svart rökutveckling som följd.  
1:a våning söks av men ingen person påträffas.  
Man riktar då in sig på att söka av i källaren. Miljön är där dålig bland 
annat för att det var  trångt men även för att  trappen har varit utsatt för 
branden. Man finner så småningom den omkomna mannen i ett rum 
längre in i källaren. Då miljön i källaren är trång samt att trappen varit 
utsatt för brand, tas beslut om att få ut mannen via ett källarfönster.  
 
”Rökdykarna gör ett mycket bra jobb utefter de förutsättningar som 
situationen ger.” Citerat befälet.    
  

 
Analys 
Klockan 14:25:49 inkommer larm till SOS om rökutveckling i en villa 
på i Arvika. Klockan 14:26:10 ringer 
medlyssningstelefonen upp befälet Arvika som aktiveras 14:26:38. 
Utrop via stationens snabbtelefon till övriga styrkan om att larm är på 
ingång görs direkt.  
 
Detta gör att när huvudlarmet inkommer 14:27:22 är styrkan redan 
igång med att klä sig. Larmet kvitteras över medlyssningstelefonen  
14:27:47 och 16 sekunder senare 14:28:03 rullar 411 som första bil ut, 
order till styrkan är klar, livräddning.  
 
Medlyssningstelefonen har klart nytta. Befälet får möjlighet att skaffa 
sig en bild över situationen och styrkan har möjlighet att börja klä sig, 
samt få fram rätt utrustning.  
 
I det här fallet hade SOS en handläggingstid på 92 sekunder från det att 
larmet kom in, till dess att larmet gick ut i högtalaren på stationen. Av 
de 92 sekunderna har befälet lyssnat 44 sekunder av samtalet. Första bil 
som kvitterar gör det 41 sekunder efter huvudlarmet. Det man kan 
konstatera av det är att medlyssningstelefonen + utrop i snabbtelefon 
ger en snabbare anspänningstid. Den faktiska tidsvinsten blir de 44 
sekunder som befälet lyssnar i telefonen. De 44 sekunderna gör även att 
man enbart behöver nyttja 41 sekunder av de ordinare 90 
anspänningssekunderna  en vinst med 49 sekunder som med högsta 
sannolikhet hade behövts användas för påklädning, 
informationshämtning mm.  
Troligen hade medlyssningstelefonen i det här fallet inte någon 
avgörande betydelse för utgången,  då brandutredningen visar att 
branden pågått en tid innan larmet kom.  
 



Information till grannar och boende i närområdet gick ut under samma 
kväll i form av dörrknackning och brev i brevlådan om att ett möte 
skulle hållas nästkommande dag för att beskiva händelsen, samt att 
kunna besvara på ev. frågor som uppstått. Till denna träff kom enbart 4 
personer. Varför det kom så få personer är svårt att säga, då 
räddningstjänsten vid tidigare olyckor/bränder ordant sådana träffar 
som visat sig vara väl besökta. Men i området bor en del äldre 
människor som ev. inte har vana av att gå på informationsmöten, 
svårighet att ta sig till lokalen pga fysiska hinder, man har inte pratat 
med grannarna och ”pratat ihop sig”och ”ska du gå dit”.  
Branden inträffade även under påskveckan vilket gör att många ev. var 
bortresta.  
Tanken kring att informationsträffen var för snabbt inpå har också dykt 
upp.  
Men det är vid en händelsen i vår närhet som vi som mest öppna och 
mottagliga för information och har ett behov av att komminucera. Så 
tiden för mötet är troligen rätt. Ur räddningstjänstens synvinkel är det 
även viktigt att nå ut med rätt information så snart som möjligt för att 
bland annat stoppa ev. felaktiga ryktesspridningar. Men även för att få 
en dialog och fånga upp tankar och reflektioner från omgivningen.   
 

                                       Räddningsinsatsen har som sådan fungerat bra enligt befälet.  
Befälet upplevde att han hade tillgång till de resurser som insatsen 
krävde samt att rökdykargrupperna utförde ett bra arbete utefter 
förutsättningarna som gavs. 

 
 
 
                                       Slutsatser 

  Slutsatser kopplat till olycksundersökningens syfte ger följande: 
 

• Utreda om Räddningstjänsten skulle kunna förändra det före-
byggande arbetet för att bättre kunna undvika liknande dödli-
ga bränder 

 
Rent statistiskt sett var denna brand med dödlig utgång den vanligaste. 
Äldre män över 60 år är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken. 
Detta är en målgrupp som för räddningsjänsten är svår att fånga upp. 
 
Dagens förebyggande arbete i form av utbildning och information riktas 
idag främst till skolungdomar och människor som är aktiva i yrkeslivet, 
där skola/arbetsgivaren ser till att elever/personal blir utbildad. Detta är 
naturligtvis viktiga målgrupper, särskilt skolungdomar där man tidigt 
kan bygga upp en kommunikation och föra en dialog samt öka 
förståelsen av de konsekvenserna som bränder ger. Ett långsiktigt 
arbete som i sin tur kommer att ge ’’ringar på vattnet’’.  
 



Men den stora frågan finns fortfarande kvar, hur ska vi som 
räddningstjänst nå ut till den målgrupp som faktiskt är 
överrepresenterade i dödsbränder och som faktiskt inte faller inom 
ramen ’’skolungdom’’ eller ’’aktiv i yrkeslivet’’ ?  
 
För att vara och bli en ’’modern’’ räddningstjänst måste man göra sig 
synlig och tillgänglig. Ett effektivt förebyggande arbete bedrivs inte 
enbart genom utbildning för skolungdomar och aktiva i yrkeslivet, utan 
ger ut information till alla grupper i samhället och som är anpassat efter 
den specifika målgruppen . 
 
Räddningstjänsten i Arvika har under flera år bedrivit 
brandvarnarkampanjer där man åkt runt i olika bostadsområden och 
knackat dörr för att påminna om vikten av att ha en fungerande 
brandvaranare i hemmet. Om detta har gjorts i det aktuella området vid 

 är oklart då dokumentionen kring det är knapphändigt. För 
att säkerhetställa att man betar av alla områden bör det dokumenteras 
bättre. Men framförallt genomföras oftare.  
Då kampanjerna utförts har det varit inom tätorten, men det är av minst 
lika stor vikt om inte än större att fånga upp boende på landsbyggden. 
En målgrupp som är utsatt så till vida att räddningstjänsten har längre 
insatstid och vikten av att faktiskt ha ett brandskydd i hemmet blir än 
större.  
En idé för att kunna förbättra brandskyddet för de äldre är att vid dessa 
brandvarnakampanjerna ta med och byta batteri ev. sätta upp 
brandvarande där det saknas. Eftersom detta är en målgrupp som kan ha 
svårt att utföra det på egen hand pga fysiska nedsättningar. 
 
Att få fram information till medborgarna om brandsäkerhet är ett arbete 
som kräver kreativitet. Men framförallt måste räddningstjänsten bli 
bättre på att marknadsföra sig själv och berätta vad vi kan erbjuda och 
vilken funktion vi kan fylla. I dagsläget  ser allmänheten nästan bara 
räddningstjänstens fordon och personal när en olycka redan har skett. 
Genom att synas mer kan individens medvetenhet om brandskydd öka 
och på så vis kan de bli mer motiverade till att ha ett brandsäkrare hem.  
 

 
• Utreda vilken nytta Räddningstjänsten hade av medlyssning 

vid det aktuella tillfället. Kvantitativt genom en eventuellt kor-
tare utlarmningstid och kvalitativt genom en förbättrad läges-
bild för befälet.  

 
Som tidgare skrivet kan vi konstatera att medlyssningstelefonen gav en 
snabbare insatstid. Befälet upplevde att han fick en bra lägesbild och 
kunde ge order om livräddning direkt.  
Men för att medlyssningstelefonen ska ha effekt krävs det att befälet 
ropar upp i snabbtelefonen för att meddela övriga styrkan om att larm är 



på ingång. För att utveckla det kunde man se över om det går att få en 
signal kopplad som hörs över stationen då medlyssningstelefonen 
ringer. Att införa digital utalamerning skulle kunna öppna upp för en 
sådan lösning. Det skulle då göra att befälet kan ha full fokus på vad 
som sägs i telefonen.  

 
• Skapa en översiktlig bild över räddningsinsatsen. 

 
Befälet för insatsen upplevde att han hade tillgång till de resurser som 
krävdes.  
För att vara effektiv och kunna hålla en god kvalité på 
räddningsinsatserna i framtiden, är det av lika stor vikt att egna 
personalen utbildas och får chans att öva i den utsträckning som krävs. 
Ett krav som medborgaren ställer då de förväntar sig att vi ska kunna ge 
den hjälp som situationen ställer. 
 
 

• Utreda om informationen till grannar och indirekt drabbade 
kunde ha genomförts på bättre sätt. 

 
Efter att en olycka har hänt, har vi människor ett behov att 
kommunicera. Vi vill veta vad som har hänt.  
I tidgare fall har räddningstjänsten annordant informationsträffar som 
varit väl besökta. Varför det inte blev så i det här fallet är svårt att säga 
med två tänkabara anledningar är att:  
- Många grannar är äldre och kan ha svårt att faktiskt ta sig till 
samlingslokalen där informationsträffen hölls.  
- Branden inträffade under påsklovsveckan, tänkbart att flera var 
bortresta. 
 

 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD, MILJÖ OCH SERVICE 
Säkerhet och Bygg 

 
 
 
Josefina Berglind 
Brandman 

 
 
 
 
 




