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     Datum  
     2011-10-25 
                            Vår beteckning 
     500-2011-00826-1 
   
 

 

Utredning beträffande  totalbrand i villa, , Örebro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upplysningar om händelsen 

Larmtid: 2011-07-26 kl. 02:00 Tisdag 

Adress:  

Objektstyp: Villa 

Startutrymme: Okänt 
Startföremål: Okänt 
Händelseorsak: Okänt 

Insatsrapport: 2011/01415 

 
Sammanfattning - Erfarenheter 

Brandbenägen person placerad i eget boende, två byggnader har tidigare brunnit på fastigheten under 
tiden mannen varit placerad där. 
Mannens egen berättelse om brand i frys i köket har inte kunnat verifieras, och berättelsen om vad som 
hände efter upptäckt brand synes högst märklig. 
 
Vid totalbrand är det mycket svårt att hitta startbrandplats, trots grävarbete vid misstänkta ”brand-V”. 
 
 
..................................................................... 
Jan Nordin 
Brandinspektör 
Tel: 019-20 86 73 
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Anledning till 

undersökningen 

Villabrand som blev totalskada, konstig berättelse om händelsen och tidigare 
bränder med samma person inblandad. Larmet inkom tisdagen 2011-07-26,  
kl. 02:00. 

  
Undersökningen 

utförd av 

Lars-Ove ”LOA” Andersson och Roland Alm, Länsförsäkringar Örebro, Niklas 
Adolfsson Lf Västerås, samt undertecknad brandinspektör Jan Nordin, besökte 
platsen tillsammans tisdagen 2011-08-16. Både Roland och Niklas hade varit 
där tidigare, Roland första gången samma dag som branden. 

  
Beskrivning av 

objektet 

Friliggande trävilla i 1,5 plan, med källare. Stor entré med dubbeldörrar, varav 
ena dörren varit fastskruvad. Köksingång, dörren fastskruvad, halvtrappa upp 
innanför utbyggnad. Källaringång, halvtrappa ner innanför utbyggnaden. 

  
Beskrivning av 

händelsen 

Enligt den boende, låg han och sov på övervåningen. Han vaknar av något 
konstigt knastrande ljud och går ner till köket, där han ser att det slår ut lågor 
från frysen. Han vill ut, så han springer tillbaka upp och hoppar ut genom ett 
fönster. Det är ungefär vad han berättar för Roland Alm, på branddagen. 
 
Brandkåren är på plats med första styrkan åtta min efter larmet, insatsledaren 
och ambulans framme 3-4 min. senare. Utryckning.se har publicerat bilder från 
platsen, och den första är tagen alldeles efter att insatsledaren anlänt. Där syns 
kraftig brand innanför och till vänster om entrén, alla fönster fortfarande hela 
till höger, rök runt takfoten.  
På bilderna ser det bara ut att brinna i matrummet, men alla är tagna från samma 
plats. 
Då ingen person fanns inne, och första befälet tyckte att det brann även till 
höger, blev beslutet att bara försöka släcka utifrån. Ingen mening med att 
riskera skador på egen personal. Beslutet, taget på felaktiga grunder, hade ingen 
betydelse för utgången, då det snart brann ut genom taket, och övertändningen 
blev ett faktum. 
 
Efter c:a 2 timmar lämnar en del styrkor platsen, och kvar blir en släckbil och 
en tankbil och tre man. Brandkåren lämnar platsen 11:30 på onsdagen, drygt 
tjugo timmar efter larmet. 

  
Undersökning Länsförsäkringars Niklas Adolfsson hade vid ett tidigare besökt grävt rent i 

källarens ena hörn eftersom där verkade vara ett ”brand-V”.  
Nu hade en grävare rekvirerats för att röja mer, men först gjorde vi en 
okulärbesiktning, och då var även representanter för fastighetsägaren med. Vi 
fick muntliga uppgifter om hur det sett ut i fastigheten, och en tid efteråt även 
ritningar och kompletterande uppgifter. 
 
Där källarfönster suttit mot norr och söder fanns inte ens rester av fönsterkarmar 
kvar, medan fönstret som vette mot väster i norra delen hade glaset kvar. Teorin 
om skydd av tvättmaskin och torktumlare punkterades av fastighetsägaren, då 
det hade varit ett stort rum med bara saker uppställda i södra delen.  

 
. 

 
Grävaren rensade i källardelens öppna rum, och murstenar som släppte från 
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väggen staplade vi upp igen, utan att se något anmärkningsvärt. 
Rummen i källarens östra del hade redan avfärdats, då de var för intakta, och 
där fanns nästan allt tak kvar, förutom under köksdelen. 
Vid försiktig friläggning av köksdelen, fann vi att golvet var mest förstört väster 
om köksdörren. Frys och kyl hade stått öster om köksdörren, i hörnet. Ingen 
förklaring gavs om vad som kan ha stått där golvet var mest förstört. 
 
För att komma till köket från ovanvåningen passerar man nära ytterdörren, 
genom matsalen och in i köket. Ytterdörren kunde öppnas med vred inifrån, 
utan nyckel. Det syntes oss märkligt att inte ta sig ut den vägen, utan istället ta 
sig upp och hoppa genom ett fönster. 
 

 
 

 
. 

  
Spridningsrisk Liten spridningsrisk till andra byggnader. 
  
Slutsatser Med stor sannolikhet är branden anlagd på okänt sätt. Det finns dock en 

möjlighet att det börjat på det sätt som mannen beskrivit, då människor kan 
handla irrationellt i stressade situationer. 

  
Erfarenheter och 

förslag 

Det skulle vara bra med monterad videokamera i första utryckningsbilen för 
tidigast möjliga dokumentation. 

  
Åtgärder Kopia av rapporten har sänts till MSB, enheten för lärande av olyckor. 

Rapporten har granskats av Sven-Erik Andersson, Kristinehamn, 
och även av Roland Alm, Länsförsäkringar Bergslagen. 
 

 

Under köksdelen är 
källarfönstret 
oskadat. 
 
Köksingången från 
verandadelen var 
igenskruvad och 
obrukbar, men 
källaren nåddes 
härifrån.  
Ingen annan 
källaringång fanns. 

1 
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Det mörka partiet i vänstra hörnet gav inga svar, där hade någon typ av arbetsbänk funnits. 

Källaren ska rensas, 
borta till vänster ser 
det ut att kunna vara 
något. 
Inga rester av 
fönsterkarm kvar 
rakt fram, inte heller 
i fönsteröppningen i 
hitkanten. 
Till höger om 
nedgången till 
källaren fanns ett 
fönster med glaset 
kvar. 

2 

3 
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Köksdelen. 

 
Kyl och frys har stått i hörnet närmast grävmaskinen. 

5 

4 
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Pannrummet under såg bra ut, och kyl och frys stod inte här, utan i hörnet som pilen pekar mot, 
utanför bilden. 
 

 
Den markerade elen på ritningen var bara till belysningen, inget elskåp. 

6 
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Vy över huset. Bilden har jag fått av Tomas Nysten, Länsförsäkringar. 
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Övervåning med sovrum, utgång till 
balkong, trappa till bottenvåning. 
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Genombränningen uppifrån? vid röda ringen. 
 
 
 
 
 
 
 

Matrum. Kök. 

Entré. 
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Källarfönstret 
med glas kvar. 

En del omgjort från 
ursprungsritningen. 
Genombränningen 
vid H-et. 




