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Orsak till undersökning 

Vid en häftig brand totalförstördes ett bostadshus innehållande två bo-
stadslägenheter. I samband med branden omkom en kvinna boende i bot-
tenvåningen. Sex personer kunde i sista stund fly ut ur den brinnande 
byggnaden. Med anledning av branden har Höglandets räddningstjänstför-
bund givit undertecknad i uppdrag att undersöka branden med stöd av Lag 
om skydd mot olyckor kap. 3 §10. Undersökningen omfattar ej utvärdering 
av räddningstjänsten insats. 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
Patrik Nilsson, tekniker, Polismyndigheten 
Andreas Christensen, tekniker, Polismyndigheten 
 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i ett tvåvånings bostadshus innehållande två bostadslä-
genheter. Bygganden är uppförd 1934. Ett gemensamt trapphus leder från 
källare till översta våningsplanet. Stomme utgörs av trä med bjälklag av 
timmer. Isolering i väggar och bjälklag av sågspån. Väggar utgörs av stå-
ende plank med utvändig reviterad fasad. Varje våningsplan omfattar ca 70 
m2 boyta. Källare innehåller pannrum, tvättstuga och förrådsutrymmen.  
Det gick ej att fastställa om byggnaden varit utrustad med brandvarnare.  
På översta våningsplanet hyr en kvinna och en man en lägenhet i hela vå-
ningsplanet. På nedre våningsplanet bor en kvinna och en man (fastighets-
ägarna). De gästades denna dag av tre barnbarn i åldrarna 6 – 9 år. 

Upplysningar om branden 

Vid brandstart vistades 7 personer i byggnadens källare och markplan. 
I källaren vistas två vuxna män och två barn. I marklägenheten vistas en 
äldre kvinna, ett barnbarn samt den kvinnliga hyresgästen som bor på 
översta våningsplanet. Den äldre kvinnan är på grund av  

 rörelsehandikappad och kan endast röra sig kortare sträckor med 
hjälp av kryckkäppar. 
Branden upptäcks av den kvinnliga hyresgästen som befinner sig i köket 
hos hyresvärden. Hon ser rök välla ut från dörren till ett gästrum i lägenhe-
ten. När hon öppnar dörren sker en mycket häftig övertändning och hon 
flyr instinktivt till köket där hon öppnar ett köksfönster för att rädda barnet 
och sig själv. Dörren till gästrummet förblir öppen. Samtidigt har männen i 
källare känt röklukt och går upp i källartrappen som vetter mot vånings-
planet. När källardörren öppnas möts de av ett eldhav varför de vänder åter 
och flyr ut, tillsammans med de barn som vistas i källaren, via källarens yt-
terdörr. Kvar i byggnaden är den äldre kvinnan.  
Räddningstjänsten larmas om branden kl 20.00.58. Första brandman på 
plats är en s.k. första insats person (Fip). Han bor mycket nära brandplat-
sen varför han är framme kl 20.03.00. Byggnadens nedre våningsplan är då 
övertänt med kraftiga lågor genom samtliga fönster.  Han möts av chocka-
de människor som informerar om att en kvinna är kvar i lägenheten. Kl 
20.06 anländer deltidsstyrkan från  (6 brandmän). På grund av 
den mycket starka strålningsvärmen omöjliggörs alla försök att undsätta 
den saknade kvinnan. Efter riskbedömning beslutas att endast utvändig 
släckning kan utföras. Släckning sker via strålar mot fönster- och dörröpp-
ningar. Fokus läggs på att försöka hålla det rum som man vet att kvinnan 



vistas i intakt. Branden sprider sig okontrollerat upp i byggnaden. Efter 20 
minuter anländer förstärkning från Nässjö. Byggnaden är nu övertänd och 
efter en stund rasar tak och vind in i byggnadens övre plan. Branden kan så 
småningom begränsas, när eftersläckning är utförd är byggnaden delvis ra-
serad. 

Undersökningen 

Undersökningen inleds den 14 november 2011. Insatsledare Roger Johans-
son och styrkeledare Ove Eriksson (Fip) redogör för sina iakttagelser. En-
ligt vittnesuppgifter skall öppen eld först iakttagits från det fönster som 
finns i rum A. Den saknade kvinnan skall ha befunnit sig i lägenhetens 
sovrum (rum D) som är belägen längst bort från lägenhetens entré.  
Under brandens tidiga förlopp skall desperata människor slagit in fönster 
till sovrum D med en spade. Detta kan förklara det mycket snabba sprid-
ningsförloppet med drag genom våningsplanet. 
Undersökningen inleds i sovrum D. Friläggning av nedrasat materiel sker. 
I resterna efter en säng återfinns en svårt brännskadad människokropp. 
Kroppen och området framför sängen friläggs. Under kroppen finns rester 
av en polyuretanmadrass. I rummet i övrigt finns rester av möbler, bl.a. 
sängspiraler som tyder på att ytterligare en säng har funnits i rummet. 
Rummet har jämna brandskador med undantag av en genombränning i 
rummets bjälklag mot övervåningen.  
Köket (rum C) har jämna brandskador med skador på möbler och skåp. 
Detta utrymme bedöms endast ha sekundära brandskador. 
Vardagsrummet (rum B) har endast sekundära rök och sotskador. 
Gästrum A bedöms utgöra primärbrandplats. Vid friläggning konstateras 
att rummet har mycket djupa brandskador. Kvar av inredningen finns en-
dast ett deformerat värmeelement samt rester av en garderob som stått till 
höger innanför dörren. En vägg av stående plank är helt förkolnad av 
brand. Rummets övriga möblemang är helt förintat. I brandresterna åter-
finns div kretskort från dator/TV, stålrör från sittmöbel, väggkonsol från 
TV m.m. Vid friläggning av golvytan återfinns rester av en madrass av po-
lyuretan. Dörren till detta rum står öppen ca 450 i ett läge som är fixerat av 
brandrester, vilket visar på att denna dörr varit öppen i det senare skedet av 
brandförloppet. 

Slutsatser 

Utredningen ger inget svar på hur branden uppstått.  Med stöd av brand-
bilden samt vittnesuppgifter tyder mycket på att branden börjat i gästrum 
A. När dörren till rummet öppnats har en övertändning inträffat. Branden 
har sedan snabbt spridits genom lägenheten och fått näring av öppna föns-
ter och dörrar. Den kvinna som blev kvar i lägenheten saknade förmåga att 
själv sätta sig i säkerhet. På grund av det häftiga förloppet kunde hon ej 
undsättas och hon blev därför snabbt ett offer för branden. 

Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade byggnaden brunnit ner till grunden.  

Erfarenheter 

Enligt Boverkets byggregler kan alternativ utrymning i vissa fall godtas 
via fönster/balkong och räddningstjänstens bärbara stegutrustning. Föns-
terlivräddning via räddningstjänstens bärbara stegar skall i dessa fall kunna 
ske upp till 11 meters höjd mellan markplan och fönstrets karmun-
derstycke (motsvarar upp t.o.m. 4:e våningsplanet).  



Det är mycket tveksamt om man skall kunna anse att utrymning via bärbar 
stege uppfyller kravet på att sådan utrymning kan ske på ett betryggande 
sätt. En fullt utrustad brandman kan knappast bära en person som väger  
> 80 kg över en stege utan att utsätta sig själv och/eller den nödställde för 
oacceptabla risker. 
Vår åldrande befolkning vilken i allt större omfattning bor kvar i den egna 
bostaden, men även en ökad förekomst av överviktiga personer, innebär att 
behov av assisterad utrymning kommer att öka framgent. Räddningstjäns-
terna behöver därför genom forskning, innovationer och metodutveckling 
hitta alternativa metoder att evakuera rörelsehindrade och/eller tunga män-
niskor i säkerhet vid brand. 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt 
Höglandets räddningstjänstförbund. 
 
Särskild dödsbrandsrapport finns tidigare MSB tillhanda. 
 
 
 
Gert Lönnqvist 
Brandutredare 
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Pilen visar rummet där den döda kvinnan återfanns 
 

 
Pilen visar det fönster där öppna lågor först iakttogs 

 

 

 

 



 
 

Bilder från köket. Pilen visar var grannkvinnan räddade sig själv och ett barn 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Rum D. 
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Rum A 
Här bedöms branden ha 
startat. 
Allt som finns kvar av 
rummets inredning är 
rester av en garderob 



 
Markering visar rest av bäddmadrass eller dyligt. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 




