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Händelse: Lägenhetsbrand 

Objektsadress:  

Fastighetsbeteckning:  

Larm till Räddningstjänsten: 2012-07-08  kl. 02:53:46 

Räddningstjänstens larmnummer: 2012/0305 

Startutrymme: Vardagsrum 

Startföremål: Ej klarlagt 

Brandorsak: Ej klarlagt 

 
 

 
 

                    Foto på objektet 
 
 
  
Bilagor Insatsrapport – Bilder – Skiss   
 
 
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  2012-10-03 2012-RT00532 
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Anledning till undersökning 
Undersökningen utförs enligt 3 kap. 10§ enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Polismyndigheten i Östergötland begär assistans till utredningen. 
  
 
 

Undersökningen utförd av 
Räddningstjänstens brandutredare Lars-Inge Wahlström.  
Från polisen deltog Per Larsson.  
 
 
 

Beskrivning av objektet 
Objektet är ett flerfamiljs hus av typen loftgång. Bygganden består av fyra 
våningar loftgång, ett markplan innehållande tvättstuga, och andra gemensamma 
utrymmen. Två trapphus, ett i vardera ände. Stomme och bjälklag består av 
betong. Den yttre väggbeklädnaden är i tegel. Takets konstruktion består av trä, 
den yttre beklädnaden består av papp.  
Drabbad lägenhet består av två rum och kök. 
 
 
 

Beskrivning av händelsen 
Utlarmning 2012-07-08   kl. 02:53:46 

Framkomst 2012-07-08   kl. 02:59:49 

Larmstyrka Motala heltid. Bil 4080, 4010, 4030. 1+6 man. Förstärkning Borensberg 
deltid bil 4310, 4350.  1+5 man.     RCB. 

 

Före ankomst 
Grannar som larmar SOS angående att det brinner i lägenheten. De kan se rök och 
lågor. 
 
 

Vid ankomst 
Vid framkomsten rapporterar RL. Att det ryker kraftigt och lågor slår ut från 
fönster på baksidan och lågor syns även på framsidan. 
Eftersom det är nära förestående att branden sprider sig till ovanliggande lägenhet 
så blir det en släckinsats från utsidan samtidigt som rökdykare sätts in via 
lägenhetsdörren för livräddning då det är oklart om det kan finnas någon kvar i 
lägenheten. Lägenheten är tom så rökdykarna kan börja koncentrera sig på 
släckningen. Branden är släckt ca 03:30. Kontroll av övriga lägenheter och boende 
göres, för att underrätta och kontrollera människors hälsa, samtidigt en kontroll av 
eventuell rök och brandspridning.  Kl. 05:30 avslutas insatsen.  
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Undersökning 
Inledes fm. samma dag med att jag får hälla på lite vatten på en samling böcker 
som har börjat glöda och avge rök.  
Undersökningen börjar från lägenhetsdörren som är kraftigt skadad på insidan. 
Hallen har kraftiga brandskador. Köket är brand, sot och värmeskadat. 
Sovrummet har sot och värmeskador. 
Vardagsrummet är i stort sett totalskadat. 
Av brandbilden att döma så har branden startat i vardagsrummet. 
Dörren in till sovrummet har varit stängd från början men har brunnit av så 
branden har varit på väg att sprida sig till sovrummet. 
Vardagsrummet har kraftiga skador, sot är bortbränt på väggar och betong har 
börja krackelera. Gipsväggen mellan vardagsrum och klädkammare är bortbränd. 
Det är även kolningsskador i vardagsrummets parkettgolv.   
De lägsta brandskadorna i vardagsrummet är under fönstret, där har delar av 
golvlisten blivit bortbränd. Det kan dock bero på att det kommer in ett frisklufts 
rör i golvet precis i anslutning där golvlisten är bortbränd,  dragförhållande och 
tillgång till syre fanns på denna plats från början. 
Vi undersöker rummet med friläggande av golv på några ställen men kan inte 
finna någon orsak till brandens uppkomst.  
Det tas brandrestprover på ett antal platser från vardagsrummet men de visar inget 
onormalt meddelar SKL. 
 
 

Spridningsrisk 
Spridningsrisken till ovanliggande lägenhet är nära förestående då branden spräckt 
sönder fönster från brandlägenheten, vidare spräcker värme och lågor även sönder 
ovanliggande lägenhetsfönster. 
 
 

Slutsatser 
Brandorsaken kan inte fastställas. Branden har börjat i vardagsrummet. 
 
 

Erfarenheter, Förslag 
Röken från brandlägenheten spred sig till ovanliggande loftgångar och var till 
besvär i samband med undersökning/kontroll och information av andra 
lägenheter/lägenhetsinnehavare. När övertrycksfläkten och släckning av branden 
är igång lättar röken. 
 
 

Åtgärder 
Information till övriga lägenhetsinnehavare har getts, angående vilket skydd varje 
lägenhet har.   
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Kontrollerat av 
Protokollet är kontrollerat och genomläst av brandingenjör Henrik Josefsson 
räddningstjänsten Motala/Vadstena kommuner. 
 
 



brdliw
Anteckning
I detta vardagsrum startade branden. Branden spred sig sen vidare bl.a. genom fönster till vänster om balkong



Bilaga Foto

Bilden visar framsidan av 
loftgångs huset, Inringat visar  
lägenhet där branden har ägt 
rum.  

Bilden visar baksidan av 
byggnaden där branden gått 
genom fönster och är på väg att 
sprida sig till ovanliggande 
lägenhet. Fönstret har spräckts 
av värmen i ovanliggande 
lägenhet.



Bilden till vänster visar entrén till 
lägenheten.

Bilden nedan till vänster visar 
hallen Den har kraftiga brand och 
kolnings skador.

Bilden under visar var den 
nedplockade brandvarnaren varit 
placerad. Inringat gult.



Bilden till vänster är tagen från 
köket och visar ingång till köket 
och hur branden spridit sig från 
hallen. Bildar ett mönster i vinkel. 
Inringat.

Bilden under visar köket mot 
sovrummet. Köket uppvisar 
stora skador.



Bilden visar delar av sovrummet som har värme och sotskador.

Bild på sängen i sovrummet. 
Den har ett område som inte 
är sot eller värmeskadad. Vad 
som har orsakat detta är inte 
klarlagt. Inringat.



Bild på vardagsrummet där branden har startat. Rummet är nästan 
totalt utbrunnet inte ens sot på väggarna. På en del av möblerna har 
benen brunnit av eller gett vika.

Bild på TV som har legat på golvet innan branden startade. Vilket 
avtrycket visar.



Bild på det element som suttit under fönster i vardagsrummet.

Bild på platsen där elementet varit placerat på väggen, inringat. Den här 
delen av vardagsrummet har de lägsta skadorna med bl.a. avbränd golvlist. 
I övrigt så är det stora skador i rummet där stora delar av parkettgolvet har 
kolningsskador.



Bilden visar avtryck i parkettgolvet där olika saker bl.a. TV skyddat golvet.

Bilden visar det friskluftsintag som finns under element som är flyttat. 
Denna ventilation kan ha påverkat så vi har låga skador i denna del. 
Golvlisten är bortbränd mellan de gula pilarna.




