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Orsak till undersökning 

I samband med en omfattande brand i en hyresfastighet på  
 Sävsjö den 5 augusti 2012, har räddningschef Bo Christensson begärt 

en utredning avseende brandorsak samt brandens spridning i byggnaden. 
 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
Kriminaltekniker Mats Brolin, polismyndigheten 
Inspektör Pierre Johansson, polismyndigheten 
 

 

Upplysningar om objektet 

Den aktuella byggnaden har källare samt bostadslägenheter i tre vånings-
plan ursprungligen. Byggnaden bedöms vara uppförd under 1950-talet. 
Planytan omfattar ca 170 m2. Byggnadens stomme utförs av trä med väg-
gar av plank. Byggnaden är utvändigt beklätt med tegel. Invändigt är väg-
gar beklädda med tretex. Bjälklag mellan våningar utgörs av träbjälkar 
med golvbräder av trä. Bjälklagen har isolering av sågspån. Takkonstruk-
tionen utgörs av takstolar av trä, råspont, tjärpapper samt är täckt med tak-
tegel. Samtliga våningsplan förbinds med ett gemensamt trapphus. Lägen-
heternas entrédörrar mot trapphuset saknar brandteknisk klassning. 
Lägenhet på första våningsplan är obebodd. Lägenhet på andra vånings-
planet disponeras av en familj med två vuxna och två barn. Bostadsrum på 
tredje våningsplanet disponeras av samma familj. 
 

Upplysningar om branden 

Räddningstjänsten larmas om branden kl 00.39. Utrop ”brand i byggnad, 
flerfamiljhus, lägenhet, brinner i lgh, vån 2 av 3, lågor ut genom fönster, 
oklart om någon är inne, N 20”.  
Utlarmade enheter; 2708, 2710, 2908, 2910, Bib 4180, IL5080, IL 4080, 
Landsbro 4410, Vetlanda 4040 och 4030. Först på plats är FIP (SL Sävsjö) 
som är framme kl 00.44. Han möts av en närboende granne vilken är den 
som larmat om branden.  
Lågor slår ut genom fönstren på andra våningsplanet. Branden är mest 
koncentrerad till det rum vars balkong finns på den sydöstra sidan. När SL 
rekognoscerar konstateras att entrédörr vid den utvändiga trappan står öp-
pen. P.g.a. den häftiga branden avstår SL att försöka ta sig in i byggnaden 
utan inväntar huvudstyrkan som anländer 00.45. Räddningsinsatsen inrik-
tas inledningsvis på livräddning. Rökdykare konstaterar snabbt att ingen 
brand förekommer på första våningsplanet. På andra våningsplanet står lä-
genhetens entrédörr öppen och man möts av kraftiga lågor ut i trapphallen.  
Under tiden nås räddningsledaren av information om att familjen med 
största sannolikhet vistas utomlands på semester.  
När rökdykare tränger in i lägenheten brinner det i samtliga rum men 
branden är mest koncentrerad till det sovrum som finns i byggnadens syd-
östra hörn (se planritning). Anslutande brandstyrka får i uppdrag att angri-
pa branden via balkong mot sovrummet. Brand börjar även sprida sig till 



byggnadens tredje våningsplan via bjälklag och dolda utrymmen (s.k. 
långgarderober). När rökdykarna dämpat branden och konstaterat att lä-
genheten är tom på människor sker genomsökning av tredje våningsplanet. 
På detta plan är lägenhetsdörrar olåsta och detta plan är tomt på männi-
skor. Brand har spridits till dessa rum via bjälklag och väggar. 
RL indelar insatsen i fem sektorer; gavel väster, gavel öster, fram/baksida 
samt vatten.  
Sektor ”gavel väster” får i uppdrag att förhindra brandspridning till kryp-
vinden med hjälp av dimspik. Personalen tvingas arbeta från utskjutsstege 
eftersom trädvegetation omöjliggör brukande av höjdfordon. Rökdykare 
släcker branden invändigt på våningsplan två och tre. 
Branden sprids vidare i takkonstruktionen och når efterhand upp till den 
krypvind som finns överst i byggnaden. Taket brinner igenom på flera stäl-
len innan man lyckas hejda brandförloppet. 

Undersökningen 

Undersökningen inleds den 6 augusti kl 10.00. På gårdsplanen finns an 
parkerad bil som utsatts för vandalisering. Dess fyra däck är punkterade 
och en kraftig repa löper längs ena sidan på karossen. 
Skadorna på byggnaden utgörs av vattenskador på källarplan och första 
våningsplanet. Entrédörrens glasruta är krossad men saknar rök- och sotan-
löpning. 
Byggnadens andra våningsplan har svåra brandskador. Entrédörr mellan 
trapphus och lägenhet står i öppet läge med låskolven utfälld. Kolven är 
sotig vilket kan tyda på att den varit utfälld under brandförloppet. I dörrka-
ret finns spår av brytskador.  
Brandskadorna i lägenheten är koncentrerade till ett sovrum i byggnadens 
sydöstra hörn. Bränder i lägenhetens övriga utrymmen bedöms vara se-
kundära.  
På byggnadens tredje våningsplan har branden sekundärt spridits in i bo-
stadsrummen från bjälklag och långgarderober. 
Skador på takstolar och råspont visar tydligt hur branden spridits upp till 
krypvinden i ett senare skede av brandförloppet. Det antas att heta och 
brinnande brandgaser spridits via de dolda kanaler som bildas mellan ytter-
tak/råspont/takstol och det snedtak som rummen har på översta vånings-
planet. 
Primärbrandplats fastställs med ledning av brandskadorna och vittnes-
uppgifter till sovrummet på det andra våningsplanet. 
Brandskadorna i detta rum är djupast i det sydöstra hörnet. På väggen pe-
kar ett brand-v ner mot golvet. Ovanförliggande bjälklag mot tredje vå-
ningsplanet är genombränt i området. På väggen finns ett fäste för en TV-
apparat. I brandresterna påträffas ramen från en platt-TV, samt två boxar 
för TV-mottagning. Vid friläggning av golvytan i området gan man iaktta 
en genombränning av golvytan (av trä, ca 25 x 25 cm). Ett brandrestprov 
tas i denna yta. Skador på en dubbelsäng visar på att branden utvecklats 
från primärbrandområdet. Sängens fotända har svårast skador medan det 
fortfarande finns rester av madrass och sängkläder i dess huvudända. 

Slutsatser 

Undersökningen ger inget svar på hur branden uppstått. Med ledning av 
brandskadorna samt vittnesuppgifter från brandpersonal förefaller det 
mycket troligt att branden startat i sovrummet på byggnadens andra vå-
ningsplan. Vid räddningsinsatsens inledning är entrédörrar öppna vilket 
kan tyda på att någon berett sig tillträde till byggnaden. Detta samt det fak-



tum att det finns en vandaliserad bil på gårdsplanen gör att man inte kan 
utesluta att branden anlagts.  

Spridningsrisk 

Byggnaden är belägen i centrala Sävsjö och är omgiven av fastigheter med 
bostäder. Vid utebliven släckinsats hade byggnaden med stor sannolikhet 
brunnit ner till grunden. Vid ett sådant scenario kan man inte bortse från 
fara för brandspridning till omgivningen via gnistregn och/eller flygbrän-
der. 

Erfarenheter 

Brandspridning i bjälklag och väggkonstruktioner i äldre träbyggnader är 
generellt sett mycket svåra att släcka. För att komma åt dolda utrymmen 
nyttjades dimspik vilket begränsade brandspridning men man hade ändå 
stora problem att helt släcka branden. En skärsläckare hade troligtvis varit 
ett utmärkt hjälpmedel vid denna typ av brand. En förutsättning är dock att 
en sådan satts in i ett tidigt skede av branden, vilket kunde varit fallet om 
den funnits tillgänglig i närområdet.  
Utredaren konstaterar att resnig av utskjutsstege är ett moment som behö-
ver övas. Det får inte råda några tveksamheter om stegens funktion där 
densamma skall användas i trängda lägen för ex. livräddning eller arbete 
på hög höjd. 
 
 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Räddningstjänsten Sävsjö, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap samt Länsförsäkringar AB 
 
 
 
 
 
Gert Lönnqvist 
Brandutredare 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
               Planskiss, lägenhet andra våning. Flamman markerar området för brandstart. 

C 
B 

A 

Punkt A. Primärbrandrummet (sovrum), brand sprids sekundärt till övriga rum på samma våningsplan 
samt till takfoten via fönster i fasad. Branden sprids även upp i bjälklag och in i ”långgarderob” vid 
punkt B. Därefter sprids branden till krypvind punkt C via råspont och kanaler i takkonstruktionen.  



 

 

 
 
 
 

Husets entrésida. Entrédörr öppen 
med krossad ruta 

Husets södra långsida. Pilen markerar pri-
märbrandutrymmet (sovrummet) 
Gröna pilar markerar brandspridning från 
fönster i fasad till takfoten 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

På gården återfinns en vandaliserad personbil. 
Alla däck är punkterade och lacken repad. 

Bilder från sovrummet före friläggning. De djupaste förkolningsskadorna finns i detta område.  
 



 
 
 
 

 
 
Sovrummet efter friläggning av golvytan. På golvytan finns en genombränning ner i trossbottnen. 
 

 
Fotot till vänster visar genombränning av 
bjälklag i sovrummet. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vardagsrummet, skadorna bedöms härröras från en övertändning. 

Från denna genombränning tas 
brandrestprover 



 
Köket, skadorna bedöms härröras från en övertändning. 
 
 

 
Barnkammare, skadorna bedöms härröras från en övertändning. 
 
 
 
 




