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Den 15/4 2012 kl 11:04 larmades SOS om en brand på en altan. Huset var en villa i två plan enligt 

inringaren. Branden som startade ute på en altan var våldsam och det blev tillslut en totalskada. Det 

som gör händelsen intressant är den snabba och våldsamma brandutvecklingen.  Räddningstjänsten 

gör en defensiv insats där MMI är begränsning. I övrigt berörs inte räddningsinsatsen i utredningen. 
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Syftet med utredningen är att försöka komma fram till om det funnits något, exempelvis gasol eller 
tändvätska som gjort att branden fått sitt snabba förlopp samt att hitta någon primär brandorsak. 
Jag har besökt platsen 2 gånger. Mitt andra besök gjorde jag med polisens tekniker i syfte att 
eventuellt hitta en brandorsak. 
Jag har delgivit ägarna av huset mina funderingar kring händelsen vilket lätt till att ägarna försökt dra 
sig till minnes hur branden eventuellt kunnat börja. Jag har haft en bra dialog med ägarna som hjälpt 
mig att komma till en slutsats.  
Jag har med intervjuer av ägare och granne samt genom brandplatsundersökning försökt att nå syftet 
med utredningen. 

Branden har börjat utomhus på altanen. Brandorsaken är ej säker. Branden får ett snabbt förlopp och 
familjen som är inomhus får inte med sig en enda ägodel ur huset. Räddningstjänstens insats syftade 
till att inte få brandspridning till intilliggande byggnader.  
Räddningstjänsten gjorde tidigt bedömningen att huset inte skulle gå att rädda. Däremot så försökte 
man släcka och riva på så sätt att det skulle gå att göra en teknisk undersökning på platsen.  
 
Ägaren till huset säger att han inte har använt grillen ännu i år, men det kan ha funnits tändvätska kvar 
sedan förra säsongen på altanen.  
Altanen var delvis överbyggd och det var under den överbyggda delen branden startade. Altanen var 
möblerad med en tresitssoffa, två fåtöljer och ett bord av trä.  Altanen är ej inglasad. Det fanns även 
andra möbler.  
I soffa och fåtöljer fanns det dynor innehållande skumgummi. Altantaket bestod av 22mm råspont 
med tjärpapp på. Takåsarna var i dimensionen 45x198. Takfoten var ventilerad och altantaket styrde 
in brännbara gaser mot takfoten, rökgaserna gick vidare in på vinden och när temperaturen ökade fick 
man brand på vinden. Altantaket, som var av trä, avgav brännbara gaser och när de antändes, bidrog 
de till en hög värmestrålning mot skumgummimadrasser och andra brännbara ytor. Därmed tilltog 
branden och belastade fasad och golv på altanen. Väldigt mycket rökgaser samlades på vinden och 
därmed var huset utom räddning. Värmestrålningen var stor och gammalt gräs i häcken mellan husen 
hade antänts av strålningsvärme innan branden upptäcktes. 
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Medan familjen var inne i huset så ringde troligtvis en granne till SOS kl 11:04:19. 
Innan det har branden inte varit upptäckt och ingen vet hur den börjat. Vid upptäckt är branden 
kraftig. Den upptäcks när det hörs en smäll som låter som om glas krossas eller liknande. Kraschet 
skulle kunna vara en ampel som ramlar ner i altangolvet. Branden är kraftig och har sådan hög 
värmestrålning så att det börjat brinna i häcken som är ca 6-7 meter från initialbranden. Grannen 
underrättar ägaren. Grannen ber sin fru ringa SOS men då är det larmat redan. Grannen går ut och 
släcker branden i häcken mellan husen.  
Efter det ringer ägaren till SOS, de har redan mottagit ett samtal men ger honom information. Han får 
ut sin familj och tar ut en svets ur källaren. Han ser då att det är brand och rökutveckling från vinden 
på huset. Rök och eld kommer ut ur takfoten på motsatt sida från altanen. Antändning av 
brandgaserna på vinden beräknas av mig till ca kl 11:10. Det är 5 minuter före räddningstjänstens 
framkomst. 
 
Räddningstjänsten är på plats kl 11:15. Det är deltidsstyrkan (1+4)från Njurunda (Sta 130) som är 
först på plats. Två minuter senare kommer insatsledare och skadeplatschef till platsen. Befälet på Sta 
130 bestämmer ”begränsning” som Mål Med Insatsen.  
Insatsledare och skadeplatschef gör gemensam OBBO och beslutar om en defensiv insats där MMI är 
fortsatt begränsning. 
Klockan 11:20 är OBBO:n gjord och bilder från den tiden visar att det dittills varit en intensiv brand 
på altanen. 
 

Någon säker brandorsak kan ej fastställas. Däremot så finns det en trolig brandstiftare.  
Till vänster om altandörren, under soffan, nära väggen, hade man en radio som var ansluten till ett 
vägguttag på altanen. Radion togs fram när den skulle sättas på och förpassades sedan i under soffan 
för att altandörren skulle kunna öppnas. Jag har i brandrester hittat radion där den borde vare enligt de 
uppgifter jag fått.  
Det som tyder på att radion är brandstiftare är följande: 

• Enligt ägaren brann det mycket på golvet i området där radion var när han såg branden första 
gången. 

• Grannen tyckte att väggen brann, där radion skulle vara belägen, när han såg branden och 
larmade SOS. 

• Det finns en genombränning utifrån, långt ner på ytterväggen ungefär där radion skulle stått. 
• Det är hårt bränt långt ner på ytterspöningen. 
• Radion är den enda elektriska apparaten inom primärbrandområdet, bortsett från vägguttaget.  
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En radio är ju i sig ingen grej med mycket energi och kan själv inte åstadkomma den här skadan på 
den korta tiden det är frågan om. Men i det här fallet fanns det skumgummimadrasser precis ovanför 
radion i en tresitssoffa av trä. Det gör att det snabbt blir brandspridning till soffan och skumgummit 
som har ett högt energiinnehåll bidrar till det snabba förloppet. Det kan ha droppat brinnande 
skumgummi från madrasserna ner på golvet vilket har bidragit till ökad intensitet på branden långt ner 
på vägg och under soffan. 
Den ventilerade takfoten har släppt in en stor mängd brännbara gaser och när värmen blivit tillräcklig 
har brandgaserna antänts. 
 

Räddningsinsatsen beskrivs inte i utredningen 
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Branden har angripit ytterpanelen på huset väldigt hårt, det har blivit genombränning i fasaden utifrån 
på flera ställen. Efter kl 11:20 ca 16 minuter efter att någon larmade SOS, har räddningstjänsten en 
stråle på väggen och man kan anta att branden dämpas från den tidpunkten.  
Altanen hade en del som var överbyggd med tak i råspont. Golvet på den del med tak har helt brunnit 
bort. Golvåsar i dimension 45x145 är avbrända vilket är ovanligt eftersom det inte finns något 
brännbart under åsarna. Den ej överbyggda delen har stora delar av golvet kvar.  
Under den överbyggda delen av altanen är det inget golv kvar, trots att brandskadan på väggen är 
likvärdig med den ej överbyggda delen.  
Det har alltså varit olika förutsättningar för brand i golv på altanen. Det är troligt att något annat 
brännbart, har gjort att branden kunnat växa trots att det bara finns mark under åsarna. Brinnande 
droppande skumgummi och eventuell tändvätska kan ha bidragit till det våldsamma förloppet under 
den överbyggda delen. 
I min intervju med ägaren håller han för troligt att det funnits tändvätska på altanen sedan förra 
sommaren. Det fanns även skumgummimadrasser under den överbyggda altanen som skulle kunnat 
bidra till det häftiga förloppet. Både tändvätska och skumgummimadrasser har höga energiinnehåll 
och har säkert haft för branden, en positiv inverkan.   

Den här branden är, om mitt resonemang stämmer, en olyckshändelse. Det finns inget aktivt 
handlande som man kan säga startat ett förlopp som slutade med den här branden. Därför är det svårt 
att rekommendera någon till att göra några åtgärder utifrån det som hände här. 
Min första tanke när jag hörde om händelsen var att det hade grillats och att grillen lämnats utan lock 
och glöd blåst ur grillen och lagt sig på nått ställe där det kunnat börjat brinna, sådana exempel är inte 
ovanliga. Vid den här händelsen hade det inte grillats, så någon säker brandorsak kan inte fastställas.  
 

Se bildbilaga 

 



Bildbilaga  

 
Över den del med altantak finns ej golvet kvar. Räcket är också hårdare bränt. Framkanten på altan utan tak är 
inte så skadad. 

 
Till vänster om dörren har branden brunnit igenom brädan utifrån.  



 
 
Här syns trådarna som går till belysningsarmaturen och trådarna som går till vägguttaget. Altandörren till höger. 



 
 
Jag tror att detta är primärbrandplatsen. Endast här fanns det någon elektrisk apparatur, radion. Ovan radion 
fanns tresittssoffan med dynor. Här är genombränningen som är nära golvet. Till vänster om dörren stod soffan. 
Ovanför syns trådarna från vägguttaget. Här finns det inte spår av några ribbor i fasaden. Alla ribbor är 
bortbrända och allting är förkolnat utom en del som varit skyddad av fönsterfodret.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Dessa två bilder visar resterna av radion som vi fann.



 
Golvåsarna är avbrända. Dimensionen är minst 45x145.  

 
Altanen, primärbrandplatsen är till vänster om dörren. Väggen är hårt bränd här. Det finns genombränningar i 
fasaden långt ner på väggen till vänster om dörren 



 
Här ligger utegrillen. Den är ej använd i år. 

 
Det kan ha förvarats tändvätska på altanen som påskyndat förloppet. Det brann i häcken när branden upptäcktes. 
Den är 6-7 meter från primärbrandplatsen. 



Bilder tagna med RL:s  hjälmkamera 
 

 
Vid sundsvallsstyrkans framkomst. Ca 11:18 

 
1,5 minut senare. Altanen syns till höger i röken. Hårt bränd. Räcket är redan trasigt. 
 



  
10-15 sekunder senare….. 

 
Längst till höger på räcket har ”krysset” brunnit sönder redan. Kl 11:20 
 



 
Bilderna är från google maps 
 

 




