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Undersökningsprotokoll 

 

Brand i byggnad 

 

Marknadsstugan Apladalen Värnamo 

 

Måndagen den 13 februari 2012, larm kl 22.15 

 

Insatsnummer 2012F000094 

 

 

 

 

Bilaga: Räddningstjänstens insatsrapport 

 

 

 

 

 

Räddningstjänsten 
Förebyggande enheten 
Gert Lönnqvist, brandinspektör 
Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) 
Mobil: 070-300 86 24 
E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se 
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Orsak till undersökning 

Anlagd brand 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 

Conny Starby, Polismyndigheten 

 

Upplysningar om objektet 

Marknadsstugan i Apladalen är en äldre träbyggnad i ett plan omfattande 

ca 60 m
2
. Stommen utgörs av regelverk av trä med bjälklag av träbjälkar 

med spånfylld blindbotten. Väggar är invändigt klädda med masonit och 

utvändigt med lockpanel i trä. Byggnaden omfattar en brandcell med entré 

från dess södra långsida. På baksidan finns ett tillbyggt förrådsutrymme 

som står i förbindelse med ett källarutrymme under byggnaden.  

Upplysningar om branden 

Räddningstjänsten larmades om branden kl 22.15.37. Första brandpersonal 

på plats är en Fip (första insats person) som anländer kl 22.20 och avger 

lägesrapport, det brinner då kraftigt på byggnadens norra långsida. Vid hu-

vudstyrkans ankomst kl 22.22.47 påbörjas omedelbart släckning med yttre 

strålar och dimspik. Branden är koncentrerad till det förrådsutrymme som 

finns på byggnadens norra långsida. Det brinner i vägg och takkonstruk-

tion. Rökdykare tar sig in i byggnaden genom att bryta upp entrédörren. 

Därefter kan byggnaden ventileras från brandgaser. Den person som upp-

täckte branden uppger att det vid upptäckten brann på golvet i förrådet i en 

cirkelrund punkt som han uppfattade som en bunke. I väntan på räddnings-

tjänsten tilltog branden snabbt till vad som kan beskrivas som en över-

tändning av utrymmet. 

Undersökningen 

Undersökningen inleds den 14 februari kl 10.00. Brandskadorna är kon-

centrerade till det förrådsutrymme (2 x 1,8 m) som finns på byggnadens 

norr långsida. Utanför förrådet finns diverse materiel som lämpats ut under 

räddningsinsatsen. Där finns förkolnade rester av möbler, lastpall och en 

projektorduk. De inre brandskadorna sträcker sig från golv till tak. Brand 

har sekundärt spridits till byggandens vägg och takkonstruktion. Taket 

över förrådet har delvis rasat in. 

Golvytan friläggs från brandrester. Mitt på golvet (se foto) finns en ge-

nombränning samt en ca 20 x 20 cm yta som skyddats av brand. Brand-

restprover tas från området vid genombränningen samt i anslutning till 

golvlist vid rummets vänstra sida sett från dörren. 

Det finns inga elektriska installationer i brandområdet. 

Slutsatser 

Med utgångspunkt från vad som är känt i nuläget och från de iakttagelser 

som gjorts vid brottsplatsundersökningen bedöms golvytan i utrymmets 

södra del vara primärbrandområde. Där iakttas de lägst belägna och krafti-

gaste (av de låga) brandskadorna. 

I utrymmet finns inga elinstallationer. Inga rester av föremål eller material 

som kan ha startat branden har iakttagits. 

Branden bedöms vara anlagd, med uppsåt eller av våda. 



Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade byggnaden med stor sannolikhet brunnit ner 

till grunden. Närhet till annan byggnad (restaurangbyggnad och lager-

byggnad), ca 15 meter, innebär fara för brandspridning även till dessa. 

Fara för omfattande förstörelse av egendom har förelegat. 

 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. 

 

 

 

 

 

Gert Lönnqvist 

Brandutredare 

 

 

 
 



 
Foto över förrådets insida före finröjning. 

 

 
Golvytan efter finröjning. Genombränning av golvbeläggning. Brandrestprover tas vid genombrän-

ning samt vid vägg till vänster om genombränning. 

 

 

 

 


