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Händelse: Lägenhetsbrand 

Objektsadress:  

Fastighetsbeteckning:  

Larm till Räddningstjänsten: 2012-06-06   kl.09:03:53 

Räddningstjänstens larmnummer: 2012/0237 

Startutrymme: Balkong 

Startföremål: Lös inredning på balkong 

Brandorsak: Mycket troligt levande ljus 

 

 
     Foto på objektet 
 
 
  
Bilagor Insatsrapport – Bilder - Planritning 
 
 
Brandutredning utförd av: 
Lars-Inge Wahlström 
Brandmästare 
Räddningstjänsten Motala/Vadstena 
 
 
Postadress: 
Räddningstjänsten 
Glimmervägen  2 
591 53 MOTALA 

Telefon / Fax: 
0141-22 26 00 / 23 38 00 

E-mail: 
lars-inge.wahlstrom@motala.se 

 

 

 

Brandutredning  Datum Dnr 
Räddningstjänsten 
Motala / Vadstena 

 Utredningsprotokoll  2012-08-07 2012-RT00418 
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Anledning till undersökning 
Undersökningen utförs enligt 3 kap. 10§ enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor. 
  
 
 

Undersökningen utförd av 
Räddningstjänstens brandutredare Lars-Inge Wahlström. Och polisens tekniker 
Christer Branthammar.  
 
 
 

Beskrivning av objektet 
Objektet är ett flerfamiljshus med källare och krypvind. Stomme och bjälklag 
består av betong. Takets konstruktion består av trä. Den yttre väggbeklädnaden 
består av tegel, takets beklädnad består av plåt. Bygganden har tre våningar, 
innehållande tre trapphus.  Källaren innehåller sedvanliga utrymmen såsom 
tvättstuga och förråd.  
 
 
 
 

Beskrivning av händelsen 
Utlarmning 2012-06-06  kl. 09:03:53 

Framkomst 2012-06-06  kl. 09:08:25 

Larmstyrka Motala heltid 1+6, Bil 4010, 4030, 4080.  På station RCB  

 

Före ankomst 
Flera personer som ringer SOS angående kraftig brand i lägenhet 1 våningen. 
Trapphuset rökfyllt, boende kan ej ta sig ut p.g.a. röken.  
 
 

Vid ankomst 
Vid framkomsten meddelar räddningsledaren att det är kraftig brand i lägenheten. 
Lågor slår ut från balkongen. Lägenhetsinnehavaren är ute, det finns fyra katter 
kvar. 
Insatsen inleds med att släcka ner från utsidan då branden är på väg att sprida sig 
till våningen ovan. Samtidigt sätts rökdykare in via lägenhetsdörren för att släcka 
invändigt. Katterna räddas av rökdykarna. Samtidigt tas en lägenhetsinnehavare ut 
från tredje våningen via maskinstegen från baksidan. 
Ingen person skadas. 
I övrigt hänvisas till insatsrapporten. 
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Undersökning 
Undersökningen inleds den 7/6  kl. 13:00 tillsammans med polisens tekniker 
Christer Branthammar. Efter att vi gått genom lägenheten rum för rum visar 
brandbilden att branden har startat på balkongen som är av inglasad modell. 
Branden har sedan spridit sig in i hallen via balkongdörren och fönster. 
Balkongdörren var öppen vid brandtillfället. 
Brandbilden visar att branden är på väg in i köket.  
I vardagsrummet och sovrummet är det sot och värmeskador. 
Balkongen har kraftiga brandskador med panel som är helt bortbränd även 
balkongräcke har delvis smält. Mesta skadorna är till höger på balkongen sett från 
lägenheten. Vid undersökning av balkong finner vi en del skarvsladdar, el finns 
inkopplat ute på balkongen från hallen. Bland resterna finner vi bl.a. CD-spelare, 
värmefläkt, belysning, bordvärmefläkt, infravärmare och värmeljus. Där de 
kraftigaste skadorna finns har hyllor varit placerade. 
Vi kan inte komma fram till något konkret.  
Innehavaren berättar att denne har tänt ett antal levande ljus, för att en stund 
senare gå ner till tvättstugan. När innehavaren kommer tillbaka så brinner det på 
balkongen. 
Vid tillfället är glaspartiet på balkongen stängt. Glaspartiet har sedan rämnat av 
övertryck och branden. 
 
 

Spridningsrisk 
Brandspridning till ovan liggande lägenhet är nära förestående, detta sker 
utvändigt via balkongerna. Rökspridning har skett till ett antal lägenheter, dels 
beroende på att lägenhetsdörren fått stå öppen. 
 
 

Slutsatser 
Brandorsaken kan ej fastställas till fullo, då man inte helt kan utesluta el.  
Den mest troliga orsaken till branden är de levande ljus som tändes och lämnades 
utan tillsyn. 
  
 

Erfarenheter, Förslag 
Inglasade balkonger kan vara en fälla men det kan också ge ett viss skydd mot 
bandspridning om glaspartier är stängda.  
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Åtgärder 
Innehavaren informeras om risker med levande ljus. 
 
 

Kontrollerat av 
Brandutredningsprotokollet är genomläst av räddningschef Ingmar Unosson. 
 



Balkongen där branden 
startade

Hall

Sovrum

Kök

Vardagsrum

Entré



FOTO BILAGA

Bilden visar baksidan av byggnaden. Pil är vardagsrummet som är enda 
ljuskällan till baksidan. Inringat är den balkong som livrädding skedde 
med hjälp av stegbil. Finns asfalterad gång längs delar av baksidan.

Branden har smält hål i 
balkongräcket och är på väg att 
sprida sig till våningen över. 
Släckning utvändigt samtidigt 
som rökdykare sattes in.



Bild på trapphuset utanför 
drabbad lägenhet.

Bilden visar hallen innanför 
balkong. Bilden tagen från 
lägenhetsdörren.



Bilden tagen innanför balkong i hallen, vardagsrum rakt fram, köket 
till höger. Hallen har de kraftigaste brandskadorna inne i lägenheten.

Bilden tagen i vardagsrummet mot hallen till höger i bild. Vardagsrummet 
har sot och värmeskador. 



Bilden tagen från hallen in mot 
sovrummet som har sot och 
värmeskador.

Bilden visar delar av kök. 
Skadorna här är kraftigare, 
branden var på väg att sprida 
sig till köket.



Bild på balkongen som är totalskadad med mycket kraftiga 
kolningsskador i träpanelen. Det är ingen tvekan om att branden har 
börjat på balkongen. Sedan spridit sig vidare in i lägenheten, 

vilket brandbilden visar.

Branden har troligen startat till 
höger på balkongen från 
lägenheten sett (inglasad) där det 
fanns hyllor placerade. Där är de 
kraftigaste skadorna. Bilden visar 
panel som är helt borta.  



Bilden visar resterna av 
balkongdörren. Brandbilden 
visar också att branden spridit 
sig från balkong. (pilar)

Bilden visar att det fanns en hel del saker ute på balkongen.



Bl.a. fotogenlampa, CD-spelare och CD-skivor.

Vidare värmeljus och bordsfläkt.



Vi tror att det är på denna sida som branden 
startat genom levande ljus. Det fanns el 
utdragen till balkongen, så helt uteslutet kan inte 
det vara. Innehavaren har berättat att ett antal 
levande ljus lämnades brinnande då 
innehavaren gick på besök till tvättstugan.




