
Brandkåren Attunda Datum

2012-10-16

Handläggare, telefon Diarienummer:
,    Jan Elieson, Brandinspektör   502.2012.01538.54817

Insamling av material och fakta samt slutsats vid brandutredning.

Brandplats:  , Sollentuna. Industri Lackverkstad för inredningsdetaljer.

Slutsats
Vid besöket kan jag konstatera att den lägst belägna brandskadan finns på det bord av trä i två 
plan som stod vid en ”lackbänk” i metall. Branden har startat i föremål som legat på det undre 
planet av bordet då det övre planet ej har brandskador på ovandelen utan bara på underdelen. 
Brandbilden på intilliggande ”lackbänk” tyder även på detta.
Det kan även konstateras att det legat trasor eller papper på den undre bordsskivan där branden 
startat. Uppgiften/minnesbil kommer från ägaren 
Ingen naturlig barnstiftare hittas i de brandrester som återfanns i materialet som legat i och 
omkring bordet. Inga elektriska brandorsaker har kunnat spåras eller hänvisas till.
Då verkstaden var stängd vid tillfället för branden och inga inbrottsskador har kunnat påvisas bör 
anlagd brand kunna uteslutas.

Dag och tid för branden:
2012-10-12

Insatsrapport (BA):
2012A02381 

K-nummer (diarienummer hos polisen):  
Ej anmält

Bildmaterial (eget andras): 
Styrkans + eget

Besök: 
JE, 2012-10-12

Kontaktpersoner:
Ägaren 

Intervjuer:
Ägaren 
Styrkeledare HZ.

Insatta styrkor, åtgärder primärt:
SA 501

Iakttagelser vid ankomst:
Brand på ett bord där det var slippapper enligt ägaren, svårt att se efter åt/HZ
Enhet: 501, 505
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Styrkans agerande: När vi kommer fram möter väktare upp och vi ser 
genom garagedörren att det brinner i lokalen. Väktaren  

 låste upp en dörr vid garagedörren där vi kunde göra vårt angrepp. När 
rökdykarna kommer in brinner det på ett bord och lite i taket på en kabelstege. De släcker av och 
börjar att öppna fönstren för ventilering. Klipper ett hänglås till garageporten. Släckningen går 
fort och vi börjar ventilering nästan direkt. När vi kontrollerat med värmekamera att allt är lugnt 
avslutas räddningstjänsten och vi övergår till restvärde. Vi får förstärkning från 521, 523, 181, 
182 de kommer till brytpunkt men blir inte insatta

Byggnadskonstruktion: 
Industribyggnad i två plan byggnadsklass BR2

Brandskyddstekniska installationer:
Rökdetekterande larm till Securitas

Egna provningar och mätningar:
Rekonstruktion av bord där branden startat genom att ställa kvarvarande delar i rätt positioner 
och där granska brandpåverkan.

Analys från SKL( Statens kriminaltekniska laboratorie):
Ej genomförd

Undersökningsprotokoll från polisens tekniker:
Ej genomförd

Befintlig brandskyddsdokumentation:
Ej undersökt

Erfarenheter och upplevda problem (styrkor m.fl.)
Ej kända

Kvalitetssäkrad av: H. Stoltz, Styrkeledare
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Rester av bord
Brandplats där bordet stod
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