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  Datum    1(4) 
Räddningstjänsten  2012-08-09 
Handläggare, telefon                           Vår beteckning   
Tomas Gustafsson, 016-710 74 78  540.2012.00278 
   
    

    
   
   
   
   
  

BRANDUTREDNING 

 
 
 
 
 

Insatsrapport nr. 2012/00561 Larmtid 2012-05-25 kl.09,19 
Objektsnamn Flerbostadshus Objektsadress  
Olyckstyp Brand i byggnad Objektstyp Flerbostadshus 
Startutrymme/föremål Garderob Brandorsak, trolig Glödlampa 
Omfattning Fullt utvecklad brand Personskador Inga 
 
Utredningen utförd av: Tomas Gustafsson 
 
Räddningstjänsten Eskilstuna undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om  
skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, §10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och 
räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och 
olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. 
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SAMMANFATTNING 
Räddningstjänsten får larm om en pågående lägenhetsbrand till bostadsområdet Skiftinge beläget bara någon 
minuts körväg från brandstationen på Sundbyvägen. Inga personer befinner sig i lägenheten och branden 
begränsas till egendomsskador i lägenheten. Brandutredning påbörjas omgående efter avslutad 
räddningsinsats. 
 
PROTOKOLL 
 
Anledning till undersökning 
Branden föranledde en räddningsinsats med efterföljande restvärdesarbete (RVR). Bränder i bostäder är ett 
prioriterat område för olycksutredning hos Räddningstjänsten i Eskilstuna. 
 
Beskrivning av objektet 
Flerbostadshus i tre våningar utfört enligt BR1. Väggar och bjälklag av betong med fasad av tegel. Den 
brandutsatta lägenheten består av fyra rum och kök. 
 
Beskrivning av händelsen 
Grannar i fastigheten upptäcker rök från ett fönster samt rök i trapphuset och ringer SOS. Räddningstjänsten 
får larm via SOS kl. 09,19 ”Brand i byggnad - Flerfamiljshus – Lägenhet” vilket innebär stort larm på station 
100 i Eskilstuna. Vid framkomst är första åtgärd att bryta sig in i lägenheten och söka efter personer som kan 
finnas kvar. Lägenheten konstateras vara tom och släckningsarbete vidtar. Hela lägenheten är rökfylld men 
branden är koncentrerad till en garderob i hallen. När branden är släckt vidtar akut RVR arbete för att ventilera 
ut rök från lägenheten och trapphuset. Räddningsinsatsen avslutas kl.09,57.  Fortsatt RVR arbete utförs senare 
under dagen av Stahrebolagen efter avslutad brandutredning. 
 
Undersökning 
Brandutredningen startade direkt efter avslutad räddningsinsats.  Utredningsarbetet koncentreras ganska 
omgående till garderoben som med all sannolikhet är startutrymmet. Området i nära anslutning till garderoben 
och utrymmet inne i garderoben frilades för att försöka finna möjliga brandorsaker. I garderoben har det 
förvarats kläder, skor och ett antal kartonger staplade på varandra. Ovanpå kartongerna har en madrass varit 
förvarad. Lägenheten ovanför är utformad likadant och var tom så en undersökning kunde göras för att förstå 
hur garderoben sett ut innan brandskadorna uppstod. Inne i garderoben finns en armatur med en glödlampa 
utan skydd . I armaturen sitter en brytare som tänder/ släcker lampan när dörren öppnas/ stängs. Armaturen får 
förses med en glödlampa på max 60 W. Information från polisen säger att man hämtat ett par skor från 
garderoben innan man sedan lämnat lägenheten. Uppskattningsvis upptäcks branden 40-60 minuter efter 
lägenheten lämnats. 
 

Garderoben 
Övre halvan på garderobsdörren är 

bortbränd. 
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Spridningsrisk 
Trapphuset var rökfyllt vid räddningstjänstens framkomst och rök kommer ut från ett köksfönster där glaset 
spruckit pga värmen. Hade inte brandförloppet brutits fanns risk för fullt utvecklad rumsbrand med 
spridningsrisk till andra brandceller. 
 
Slutsatser 
Slutsatserna baseras på eliminering av möjliga brandorsaker. Det troliga och enda funna förklaringen till 
branden är följande.  
På morgonen hämtades ett par skor från garderoben och en stund senare lämnades lägenheten. Troligen har 
inte garderobsdörren stängts helt och lampan har fortsatt att lysa. I samband med att skorna hämtades kan 
madrassen flyttats och kommit i kontakt med den nakna glödlampan och efter en tid startat branden i 
madrassen som utvecklats och spridit sig i garderoben samt vidare i lägenheten. 
 

 
Erfarenheter 
ca 95% av energin i en glödlampa avges som värme och enbart ca 5% blir synligt ljus. En 60 watts lampa som 
kommer i kontakt med tyg kan mycket väl orsaka en brand.  En glödlampa bör alltid förses med skydd så inte 
direktkontakt kan ske. 
 

 
 
Förslag 
Fastighetsägaren bör byta armaturerna eller förse dessa med ett skydd.  
 
Sändlista 

  
 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
 
 

  

Rester av armaturen 
Bild tagen från insidan av 

garderoben 

Armaturen i lägenheten ovanför 
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BILDBILAGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fingret trycker på den brytare som släcker lampan när dörren stängs. 
 




