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Inledning 
Den 22/2-2011 inträffade en brand i en villa på XXX i Sölvesborgs kommun. Branden startade i 
en innervägg i den äldre delen av huset och spred sig sedan i hela den äldre delen. Den nya delen 
av huset, som var sammanbyggd med den äldre, fick kraftiga rök- och sotskador. Ytterväggen i 
den nya delen deformerades kraftigt i inledningsskedet av branden. Orsaken till deformationen är 
troligen en brandgasexplosion. Ingen människa skadades vid branden. Nedan följer 
Räddningstjänstens utredning av orsaken till branden samt olycksförloppet.  
 

Bakgrund 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§, ska kommunen se till att olyckor 
undersöks i skälig omfattning. Detta för att klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet samt hur insatsen genomförts.  
 

Syfte 

Syftet med utredningen är att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt till 
viss del även räddningstjänstens insats. En separat insatsutvärdering kommer att göras för 
att grundligt kartlägga Räddningstjänstens insats. Utredningen ska vidare mynna ut i 
förslag till åtgärder i syfte att förebygga och förhindra en liknande olycka. Erfarenheterna 
och förslagen till åtgärder ska förmedlas till den/de aktörer som berörs.  
 

Metod 

En olycksutredningsprocess genomförs i tre faser: 

 

 Datainsamling 

 Analys 

 Åtgärdsförslag 

Datainsamling har gjorts genom intervjuer med räddningspersonal, inringare av larmet 
samt polisens kriminaltekniker. Brandplatsundersökning har genomförts vid två tillfällen, 
varav en undersökning gjordes tillsammans med polisens tekniker.  
 

Avgränsningar 

Efter händelsen i XXX gjordes en separat insatsutvärdering. I insatsutvärderingen analysers 
Räddningstjänstens insats med fördjupad metod. Därav kommer denna rapport endast 
belysa själva insatsen övergripande.  
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Objektsbeskrivning 
Byggnaden var en 1,5-plansvilla, belägen på landet, ca 1-1,5 mil från Sölvesborgs tätort. Villan har 
renoverats och byggts till i omgångar och består av två högdelar (1,5 plan) och en lågdel (1 plan) 
som sammanbinder högdelarna. En av högdelarna är ett äldre renoverat hus och lågdelen samt 
den andra högdelen har byggts till senare. Ytterväggarna i den äldre delen har tilläggsisolerats och 
bestod av två lager med isolering, varav ett lager fanns utanför den gamla ytterväggen. Även 
yttertaket i den äldre delen var påbyggt med plåt ovanför det gamla eternittaket. Det vertikala och 
horisontella bärverket var av trä. Lågdelen och den nya delen har öppen planlösning och består av 
entré (lågdel), kök och vardagsrum (plan 1, nya högdelen) samt ett sovloft ovanför köket.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             Ritningen visar den nya delen av huset. 

 

Det äldre huset Det nya huset 

Lågdelen 
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Händelseförlopp  
Familjen lämnade huset ca kl 09:00. Ca två timmar senare passerar en kvinna förbi och ser då 
kraftig rök från skorstenen och andra ventilationsöppningar i den äldre delen av byggnaden. 
Under tiden den förbipasserande kvinnan larmar Räddningstjänsten via SOS passerar brevbäraren 
huset. Enligt uppgifter ska brevbäraren hört en smäll, något som uppringaren inte uppfattade 
eftersom hon var fokuserad vid samtalet med SOS. Uppringaren kontaktade också ägaren av 
huset under tiden hon inväntade Räddningstjänsten. 

Räddningstjänstens insats 
När Räddningstjänstens Förstainsatsbefäl (FIB) kommer till platsen, kl: 11:13, är hela huset 
rökfyllt. Från den äldre delen av huset strömmar brandgaser ut från alla möjliga 
ventilationsöppningar. Den nyare delen är tätare varför inte brandgaser strömmar ut på samma 
sätt. Inga öppna flammor kan ses från huset vid denna tidpunkt. När första släckbil, 401, anländer 
med personal får dessa i uppgift att ventilera ut brandgaser från den nya delen. Detta görs genom 
att fönsterrutor (2 st.) krossas på ovanvåningen (sovloftet). För att ytterligare kunna ventilera ut 
brandgaser krossas även fönster på ovanvåningen i den äldre delen. Rökdykare får i uppgift att gå 
in i den äldre delen av huset för att försöka lokalisera branden och släcka den. Ganska snart 
konstateras dock att branden har spridit sig i innerväggarna och även upp till ovanvåningen. När 
Insatsledaren, 306, anländer till platsen beslutas att målet med insatsen (MMI) är att begränsa 
brandspridningen till den äldre delen, där branden fått fäste, och därmed skapa en 
begränsningslinje mellan den äldre delen och den nya delen. Husets konstruktion med tre tak och 
tillhörande läkt/undertak samt dubbla ytterväggar med isolerig resulterade i ett svårt 
släckningsarbete.  När insatsen avslutas, kan konstateras att MMI har uppnåtts då branden inte 
spridit sig till den nya delen. 
Räddningstjänstens insats har vidare analyserats med fördjupad metod. Insatsutvärderingen visar 
på att målet med insatsen uppnåddes men att åtgärder som vidtogs för att nå målet inte var de 
mest effektiva och lämpliga.  
 
Skador 
Hela den äldre delen av byggnaden totalskadades i branden. Den nya delen fick kraftiga rök- och 
sotskador. En yttervägg i den nya delen deformerades och buktade ut ca 15 cm från bjälklaget 
mellan plan 1 och 2. Frostskador, till följd av ej uppsamlat vatten, förekom i lågdelen. Inga 
människor skadades vid branden. 
 

 
Kök och vardagsrum i den nya delen blev inte brandskadade. Rök- och sotskadorna var omfattande.  
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Ytterväggen i köket är förskjuten ca 15 cm.     Den äldre byggnaden totalförstördes.  
 

Brandplatsundersökning 
Brandplatsundersökning av den nya delen kunde göras redan kl 18:00 den 22/3 2011.     
Brandplatsundersökningen fortsatte den 23/3-2011 då det var möjligt att beträda den äldre delen 
av huset. Undersökningen gjordes tillsammans med polisens tekniker. Följande iakttagelser 
gjordes vid undersökningen: 
 

 Primärbrandplatsen kunde bestämmas till innerväggen mellan kontoret och allrummet i 
den äldre byggnaden.  

 Den del av väggen där branden har börjat är belägen till vänster om den gamla spisen 
som finns i kontoret (se bild nedan). På denna vägg finns brandskador som sträcker sig 
ner till golvnivå. Horisontella träreglar i väggen är helt avbrända i detta område och 
genombränningen av väggen har den ”klassiska” formen av ett Brand-V.    

 Brandskadorna är djupast inne i väggen och avtar mot utsidan av träet. Denna iakttagelse 
tyder på att branden har startat i väggen och spridit sig utåt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primärbrandområde 

Skrivare som stått ovanpå den 

vita byrån 
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 I primärbrandområdet (spetsen av Brand-V:et) kunde rester av, vad som en gång 
förmodligen varit, en eldosa hittas.  

 Ovanpå byrån, som ses vid cirkeln i bilden, stod en skrivare. Om den varit inkopplad i 
något eluttag är oklart.  

 På andra sidan om den del av väggen där branden startat (i allrummet) finns en fåtölj som 
är helt utbränd (se bild nedan). Troligt är att branden i startskedet spridit sig från väggen 
till fåtöljen. I allrummet, där fåtöljen står, är taket kraftigt brandskadat. Störst 
brandskador har den del av taket som är beläget ovanför resterna av fåtöljen.  

 I den nya delen av huset konstaterades att ytterväggen var deformerad och sköt ut ca 15 
cm från dess ursprungliga plats. Den nya delen var inte brandskadad, däremot var rök- 
och sotskadorna omfattande.  
 

 

 

 
Den utbrända fåtöljen på andra sidan om den vägg där branden startade. Längst ner i högra hörnet ses 
genombränningen av väggen. Brandskador så nära golvet fanns inte någon annanstans i huset.  

Brandorsak 
Det mest troliga är att branden har startat i innerväggen mellan allrummet och kontoret. Troligt är 
att branden har börjat på grund av ett elfel. Rester av vad som ser ut att vara en eldosa återfanns i 
primärbrandområdet. Även rester av en elledning fanns kvar i väggen. I närheten av 
primärbrandplatsen, innerväggen, finns en kakelugn som de boende hade eldat i på morgonen 
innan de begav sig av hemifrån. Eftersom inringaren av larmet hade uppmärksammat kraftig rök 
från skorstenen (även från ventilationsöppningar) gjordes en första bedömning att branden hade 
orsakats av en initial soteld. Brandplatsundersökningen visar dock på att detta inte är troligt. En 
skorstensbrand skulle inte orsaka de brandskador som förekom i innerväggen i samma rum där 
kakelugnen är belägen eftersom skadorna är belägna i golvnivå och dessutom ca 1 meter ifrån 
kakelugnen (se bild nedan). Vidare är det svårt att förklara den snabba brandgasspridningen till 
den nya delen av huset om branden hade orsakats av en initial soteld. Skorstenen kunde dock inte 
inspekteras vid brandplatsundersökningen på grund av de omfattande skadorna på huset.  
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Hallen upp till ovanvåningen på bilden till vänster. Plåten har rasat ner över resterna av trappan.  Hörnet av 
väggen där branden troligen har börjat till höger i bild. Ca 1 meter till vänster står kakelugnen. 

Analys av brandförlopp 

Från innerväggen har branden spridit sig till en fåtölj, placerad i allrummet, precis intill väggen. 
Från fåtöljen har brandgaser spridit sig i hela allrummet och vidare genom lågdelen till den 
nybyggda högdelen. Brandgaser har även tryckts upp på ovanvåningen (i den äldre delen) via 
trappan i hallen, belägen strax bredvid allrummet och kontoret. Hallen med trappa upp till 
ovanvåningen är helt utbränd. Bilden nedan visar väggen i hallen där trappan finns. Skadorna på 
väggen kan liknas vid skador som är typiska när varma brandgaser har förbränts på sin väg uppåt i 
byggnaden. Flödet av varma brandgaser upp till ovanvåningen är orsakade av den termiska 
drivkraften och benämns i vanligt tal som ”skorstenseffekten”. En ansamling av brandgaser har 
skett på ovanvåningen där branden sedan har fått fäste, troligen på grund av strålning. Att 
inringare av larmet uppmärksammat kraftig rök från öppningar/otätheter på ovanvåningen tyder 
på att varma brandgaser har ansamlats i hela utrymmet.  

Vid brandplatsundersökningen uppmärksammades att ytterväggen i köket i den nya delen av 
huset är uttryckt ca 15 cm från dess ursprungliga plats. Träbalken som bär upp bjälklaget sitter 
fortfarande fast i ytterväggen (se bild nedan). Den enda rimliga förklaringen till den uttryckta 
ytterväggen är att en så kallad brandgasexplosion har ägt rum i husets nya del. En 
brandgasexplosion uppstår då energirika, oförbrända brandgaser blandas med luft och den 
förblandade gasmassa antänds i ett rum eller ett utrymme. Branden som producerar dessa 
brandgaser är oftast ventilationskontrollerad. Det vanligaste är att antändningen sker i ett 
utrymme i närheten av brandrummet. Där kan brandgaserna blandas väl. Tändkällan som behövs 
för att tända en förblandad gasmassa är mycket liten. Hur kraftig tryckökning 
brandgasexplosionen orsakar beror huvudsakligen på byggnadsdelarnas trycktålighet, storleken på 
rummets läckageareor, och hur stor den förblandade gasmassan är när antändning sker. Husets 
nya del är relativt den äldre delen mycket tät, vilket troligen har bidragit till tryckökningen vid 
antändningen av den förblandade gasmassan. Lättväggar och glasrutor är konstruktioner som 
först förstörs vid en brandgasexplosion. En lätt yttervägg förstörs redan då trycket uppgår till 
mellan 20 och 50 mbar. Även en liten volym (ca 10 %) energirika brandgaser kan orsaka detta 
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tryck om de blandas väl med omgivande luft. Gasblandningen behöver heller inte ligga nära 
stökiometri för att resultera i stora tryckökningar; trycket blir mycket högt även om 
gasblandningen ligger nära brännbarhetsgränserna. Något märkligt är dock att inte glasrutorna i 
köket har krossats vid explosionen. Eftersom de normalt håller för samma tryck som en lättvägg, 
borde de ha förstörts vid deflagrationen.  
 

 

 

 

 

Ytterväggen skjuter ut ca 15 cm från ursprunglig plats. 

   

 
 
 
 
 
 
Åtgärdsförslag och erfarenhetsåterföring 
Förslag till åtgärder för att förhindra denna typ av brandorsak kan inte specificeras i utredningen 
eftersom orsaken till elfelet inte är klarlagt. Åtgärdsförslag som rör Räddningstjänstens insats 
kommer redovisas i den separata insatsutvärderingen.  
 
Olycksutredningen kommer att översändas till följande aktörer:  

 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 Ägaren av huset 

 

 

Skada på vägg. Troligen orsakad av 

flödet av brandgaser uppåt i 

byggnaden.  




