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Orsak till undersökning 

Vid en brand i en hyresfastighet i Gislaved har räddningsledaren uppdragit 

åt undertecknad att utreda olyckan avseende orsak till brandens uppkomst, 

brandens spridning samt räddningstjänstens insats. 

 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 

Kriminaltekniker Conny Starby Polismyndigheten 

 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i en fastighet som bedöms vara uppförd under 1940-

talet. Byggnaden innehåller två bostadsplan samt källare under hela bygg-

naden. Byggnadsytan bedöms omfatta ca 80 m
2
 per våningsplan. Till det 

tillkommer en utbyggnad i ett våningsplan innehållande ett kontor. Stom-

me utgörs av trä med väggar av stående plank med reveterad fasad. Utanpå 

fasaden har man senare monterat tilläggsisolering och fasadbeklädnad av 

aluminiumplåt. Inomhus är väggarna i huvudsak klädda med tretex-skivor. 

Golvbjälklag utgörs av timmerbjälkar med råspånt, golvplank och såg-

spånsisolering. Avloppssystemet har vid renovering ersatts med stammar 

av plast vilka löper i schakt vertikalt och horisontellt i hela byggnaden. I 

källarplanet har stammarna varit öppet monterade i taket för att slutligen 

gemensamt kopplas samman till utgående avloppsstam. Vind, lägenheter 

och källare står i förbindelse via ett gemensamt trapphus. Hela byggnaden 

får anses utgöra en gemensam brandcell. 

Översta våningsplanet omfattar en bostadslägenhet innehållande 2 rum och 

kök, bad förråd mm. En person bor i lägenheten och var hemma vid bran-

dens uppkomst. 

Nedre våningsplanet disponeras av en revisionsbyrå. Lokalerna omfattar 3 

rum och kök, toalett, förråd mm. 

Källaren innehåller pannrum (bergvärme) tvättstuga samt förrådsutrym-

men. 

 

Upplysningar om branden 

Fastighens hyresgäst larmar SOS AB om branden kl 20.24.26. När rädd-

ningstjänsten anländer till brandplatsen kl 20.29.51, brinner det i byggna-

dens källarplan. En mötande person informerar om att det finns en person 

boende på det övre våningsplanet i byggnaden. Räddningsledaren beslutar 

om livräddning med rökdykarinsats. Brandpersonalen bryter upp entrédör-

ren till trapphuset. Samtidigt uppmärksammas att hyresgästen befinner sig 

på en balkong ovanför byggnadens tillbyggda kontorsdel. Räddningsleda-

ren tilltalar personen och beordrar fram en stege för att plocka ner mannen 

från balkongen. Rökdykarna beordras påbörja släckning i källarplanet. När 

brandpersonal (ej rökdykare) närmar sig mannen via stegen, försvinner han 

in i sin lägenhet. Brandpersonalen tappar kontakt med mannen. Rädd-

ningsledaren tvingas göra ett omfall (avbryta släckinsatsen i källarplanet) 

och en rökdykarinsats med inriktning på livräddning får iscensättas via 

stege/balkong. Räddningsledaren uppgraderar larmet till nivå 20 via SOS 

kl 20.35.16. När rökdykare tränger in i lägenheten börjar denna att bli rök-

fylld. Man hittar mannen och leder ut honom till balkongen. Hyresgästen 

omhändertas av ambulanspersonal och avtransporteras till sjukhus med 

rökskador.  

Under tiden har branden i källaren utvecklats. På grund av låg utlarm-

ningsnivå (N10) dröjer det innan förstärkning anländer. Rökdykarna för-



flyttas därför till källarplanet där de påbörjar brandsläckning. I detta skede 

inträffar en kraftig övertändning i lägenheten på det övre våningsplanet. 

Yttre släckning sker mot fönster till det övertända utrymmet med hjälp av 

strålrör från mark samt vattenkanon från hävare.  

Så småningom kan två rökdykarinsatser ske. Rd grupp 1 (övervåning och 

vind), Rd grupp 2 (källare och bottenvåning). 

Rökdykare kan gå in i källarplanet och släcka branden som spridits upp i 

trapphuset samt invändigt i rörkulvert till de ovanförliggande våningspla-

nen via brännbara avloppsledningar. Det andra rökdykarparet går in i övre 

våningsplanet och släcker där. Skärsläckare användes utvändigt mot bygg-

nadens gavel för att skapa en begränsningslinje i byggnadens mellan över-

våning och vind. En omfattande insats för att lokalisera och frilägga dolda 

brandhärdar sker i alla våningsplan. Till detta nyttjas värmekamera, skär-

släckare och dimspik. Byggnaden ventileras från brandgaser och efterbe-

vakning sker under 12 timmar. 

Vid kl 04.00 inträffar en återantändning vilken kunde åtgärdas av den per-

sonal som avdelats för bevakning.  

Fastighetsägarens försäkringsbolag kontaktades vid kl 23.00 via SOS. 

 

Undersökningen 

Undersökningen inleds tisdagen den 11 december kl 10.00.  

Efter samtal med räddningsledaren och en rökdykare som gjorde första in-

satsen görs en besiktning av byggnaden. Källardörrens skador tyder på att 

denna varit öppen under brandförloppet. Fallkolven är sotig vilket visar på 

att denna varit exponerad för brandpåverkan under förloppet. Låskolven är 

ren vilket visar på att denna varit infälld i låskistan under brandförloppet 

och därmed fastställs att dörren varit olåst. Brandskadorna i källaren är 

koncentrerade till trapphallen innanför den utvändiga källartrappan. På 

väggar och tak finns sot- och förkolningsskador som visar att en rums-

brand utvecklats här. Brandskadorna i övriga källarrum bedöms vara av 

sekundär art. Branden har spridits uppåt via det invändiga trapphuset till 

trapphuset på första våningsplanet. Varma brandgaser har sedan spridits 

vidare till trapphuset på andra våningsplanet. 

I källartaket finns metallband som har hållit upp avloppsledningarna 

(plaströr) På golvet återfinns plastsmältor efter det brända avloppssyste-

met. Plaströren har lett in branden i de vertikala schakt som löper genom 

alla våningsplan. Brand har sedan spridits i bjälklag och invändigt i re-

spektiver köks diskbänksskåp. I den övre lägenheten har brandgaser an-

samlats i ett garderobsutrymme där schaktet för avloppsrör och rör till ex-

pansionskärl är placerade. Schaktet, som är av trä, har brunnit och de an-

samlade brandgaserna har lett till en kraftig övertändning. När garderobs-

dörren inte längre stått emot har branden spridits ut i lägenheten och se-

kundärt lett till rumsbrand där.  

Dörrar till revisionsbyrån är uppbrutna av räddningstjänsten. 

Primärbrandområde fastställs, med ledning av brandbilden och uppgifter 

från brandpersonal, till källarens trapphall. Brandskadorna är relativt jämt 

fördelade men de lägsta brandskadorna finns vid foten av den invändiga 

trappan samt vid en vägg i rummets mitt. En el.central hänger ut från väg-

gen innanför entrédörren. Den är kraftigt brandskadad och ett säkrings-

skåp till den nyinstallerade bergvärmen är helt bortbränd (möjligtvis har 

skåpet varit av plast). Under elcentralen finn brännbara produkter med re-

lativt ringa skador varför vi bedömer att elcentralen ej är brandstiftare utan 

att skadorna på den har uppstått vid övertändning samt av det faktum att 

lågorna dragits mot den öppna källardörren där syretillförsel skett. 



Mitt på trapphallens golv finns en stor mängd gods som brunnit kraftigt. I 

materialet finn mängder med elektriska sladdrester och div. verktyg och 

apparater huller om buller. Materialet kan ha rasat ner på golvet från någon 

hyllkonstruktion som stått mot väggen. I brandresterna återfinns bland an-

nat en transformator för batteriladdning men det går inte att fastställa om 

denna varit ansluten till elnätet eller om något batteri varit anslutet. De 

svåraste brandskadorna tycks utgå från detta område och vid friläggning 

kan vi konstatera att några träfiberplattor som står placerade mot väggen 

har brandskador i ett brand-v ner mot betonggolvet. Brandrestprover tas på 

detta ställe för analys. 

Under den invändiga trappan av trä finns ytterligare material som har nå-

got lindrigare brandskador. Bland annat finns här en motorsåg och en ben-

sindunk. Dunken tycks vara hel och tät. Skadorna på trappans steg har en 

jämn skadeutbredning ända ner till betonggolvet. Vår slutsats är att ska-

dorna uppstått vid brand i den plastmatta som utgjort ytskikt på trappste-

gen. 

En målad stol av trä som står placerad rakt innanför entrédörren har för-

kolningsskador på den sida som vetter mot primärbrandplatsen men är 

oskadad på den sida som vetter mot el-centralen, detta torde styrka tesen 

att branden utvecklats i brandresterna i rummets mitt. 

 

Slutsatser 

Branden har sannolikt startat i källarens trapphall. Entrédörren i källarens 

utvändiga trappa har stått öppen under brandförloppet. Vem som öppnat 

källardörren före räddningstjänstens ankomst har ej kunnat fastslås. Bran-

den har troligtvis startat i det materiel som återfinns på trapphallens golv-

yta. Utredningen kan ej fastställa hur branden uppstått. Några tekniska 

brister som skulle kunnat orsaka branden har ej kunnat fastställas. Vid ana-

lys av brandrestprover vid SKL kunde ej några spår av brännbar vätska 

fastställas.  

Brandspridning har sekundärt skett genom antändning av avloppssyste-

mets plaströr. Brand har därmed spridits invändigt i vertikala rörschakt till 

ovanförliggande våningsplan.  

 

Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade fastigheten med mycket stor sannolikhet 

brunnit ner till grunden. 

Risk för omfattande förstörelse av egendom har förelegat. 

Risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i har förelegat. 

Risk för ytterligare brandspridning har förelegat. 

 

Erfarenheter 

Räddningsledarens bedömning och beslut har registrerats enligt följande; 

O  2-våningshus 

S  brand i källare 

H  person inne i huset 

B  livräddning 

I  rökdykning med livräddning och släckning 

P 4 timmar 

MMI: Livräddning med rökdykare av inneboende och skada skall  

 minimeras till källarplan 

IDA: Livräddning och därefter släckning av brand för att sedan  

 ventilera, tillsammans med restvärdesräddning. 

 



Räddningsledningen har vid denna brand ställts inför en mycket komplex 

situation där man på grund av begränsad tillgång på brandpersonal, civil-

persons beteende samt en komplicerad byggnadskonstruktion tvingats till 

flera omfall under pågående räddningsinsats.  

Utredaren bedömer att räddningsledningen på ett förtjänstfullt sätt nyttjat 

tillgängliga resurser, vilket medfört att ett liv räddats, att revisionsfirmans 

arkiv kunnat räddas från förstörelse samt att byggnadens skador minime-

rats (med undantag från vattenskador). 

Byggandens konstruktion har medverkat till brandspridning på ett intres-

sant sätt. Räddningstjänsterna bör generellt lägga energi på att utbilda våra 

brandbefäl om olika typiska byggnadskonstruktioner från olika tidsepoker, 

för att vi skall ha kunskap och förståelse för de svaga punkter som finns i 

våra byggnader.  

Materialval i avloppssystemet har medverkat till brandspridning på ett in-

tressant sätt. När gamla gjutjärnsrör ersättas av avloppsrör i plast, vilka är 

dragna i befintliga träschakt, ökar risken för brandspridning i dolda ut-

rymmen avsevärt. 

Hyresgästens beteende har medfört att brandspridningen förvärrats efter-

som fokus fick läggas på livräddnig då denne återvände in i lägenheten och 

sedan måste hjälpas ut. 

Vattenskador 

På grund av brist på rökdykare vid övertändning på byggnadens övre vå-

ningsplan tvingades brandpersonalen att angripa branden från marken samt 

med hjälp av hävare. Detta medförde att byggnaden vattenskadades i en 

omfattning som ej är ringa. 

Utlarmningsnivå  

Larmet genererade ett nivå 10 larm efter larmoperatörens preliminära be-

dömning. Detta innebar utlarmning av station 70 (1+4 st + IL, 90 sek), sta-

tion 71 (2 st, 10 min), station 76 (1+4 st, 6 min) samt station 72 (1+2 st, 6 

min) vilket ger 2 RE, 1 VE, 1 LE, 2 HE, 1 SE. Inledningsvis rådde under-

bemanning på grund av låg utlarmningsnivå, insatsens komplexitet samt 

lång framkörningstid för anslutande styrkor. 

Räddningsledarens uppgradering till nivå 20 medförde endast att ytterliga-

re ledningsenheter larmades till platsen, 7180 (bib) och 5080 (IL).  

RCB aktiverades och denne omfördelade station 79 till Gislaveds rädd-

ningsstation som taktisk reserv. 

Man kan fundera över om utlarmade enheter uppfyller kriterier för N20 el-

ler om ytterligare 1 RE och 1 VE borde larmats till platsen? 

 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap samt 

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 

 

 

 

 

 

Gert Lönnqvist 

Brandutredare 
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Källartrapp 



 

 

 

Källaringång.  
Dörren har stått öppen under brandförloppet. Skadorna 

tyder på stor skillnad mellan temperatur i brandgaslagret 

och vid golvytan 



 

 
 

Primärbrandplats. Obser-
vera att skadorna på trästo-

len vetter mot denna plats 

(stolsbenens färg har 
kolat/kokat). Skadorna på 

ryggpartiets övre del 

härrörs sannolikt från 
övertändning av brandga-

ser. 



 
 

 

 

 

 
 

Källaringång 

El-

central 

Invändig trappa har 

skador ända ner mot 

betonggolvet 

Primärbrandområdet. Här finns rester av cykel, verktyg 
mängder med elkabel samt plast och textilier. I området finns 

även bensindunk och motorsåg 



 
 

Primärbrandområdet efter friläggning. Vid väggen fanns ett antal träfiberpalttor placerade. Ett brand-v markerar 

mycket låga brandskador. Här togs brandrestprover för vidare analys. 



 
 

 

 

 
 

Bilderna visar invändig trappa mellan källare och 

markplan samt trapphall på bottenplanet. Dörrar 
in mot revisionsbyrån har varit stängda och är 

uppbrutna av räddningstjänsten. Brinnande gaser 

har strömmat ut i trapphallen. 



 
 

Schakt 1.  

I rummet innanför trapphall i bottenplanet har brand spridits inuti det schakt som leder från 

källaren till övre våningsplanet och innehåller rör för vatten och avlopp. Plaströret har brunnit ca 

2 meter upp i väggen innan det släcktes med dimspik och skärsläckare. 



 
 

Brandskador inuti schakt 1.  

I övre kanten finns rester efter avloppsröret. Nertill syns det 

metallförband som fixerat avloppsröret av plast. 



 
 

Schakt 2, bottenplanet. Brand har spridits från källaren via brinnande avloppsrör i 

plast till diskbänksskåpet och vidare uppåt till ovanförliggande lägenhet. 



 
 

 

Trapphuset upp mot övre våningsplanet. Varma oantända brandgaser har strömmat 

upp mot denna lägenhet. 

Trapp mot vind. Dess dörr 
har varit stängd under brand-

förloppet. 



 
 

Bild av sovrum med balkongdörr där lägenhetsinnehavaren gick ut och sedan återvände in i den rökfyllda lägenheten. 

 

 
 
Köket på övre våningsplanet. Brandspridning till diskbänksskåpet via avloppsrör i plast. 



 
 

Översta våningsplanet. 
Garderob bakom köket. Här 

mynnar schakt för avlopps-

rör och vattenledningar. Ett 
schakt innehållande rör till 

expansionskärl leder vidare 

till vinden. Schaktet är 
bortbränt och en övertänd-

ning har bränt bort dörren, 

varma gaser har spridits ut i 
lägenheten och spridit 

branden vidare, främst till 

ett sovrum. 



 
  

Bilden visar genombränning av 

vindsbjälklaget.  




