
 
 
 

 

 
 
 
 

 Olycksundersökning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 
Brand i villa 
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Sammanfattning 
Strax före 06:10 upptäcker en granne att det brinner i fastigheten och att lågor slår ut ur fönstren. En 
ladugård innehållande några grisar finns på ett avstånd av cirka 25 meter. Det är kraftiga vindar denna 
morgon, det blåser dock inte mot ladugården. Däremot mot andra fastigheter. Hon larmar SOS och möter 
upp räddningstjänsten. 
 
Vid framkomst råder kraftig ostlig vind och fastigheten har fullt utvecklad brand på altan där taket rasat, 
och i vardagsrum med spridning mot övriga huset. Vindan är kraftigt rökfylld och bedöms vara varma och 
nära att antända och övergå i brand. Vid gaveln mot ost sågs även lågor på vinden. 
 
Enligt vittnen finns inga personer kvar i huset, då man varit i kontakt med ägaren via telefon. 
 
Första beslut blir att dämpa branden på altanen och på vindan via en lucka på gaveln. Under tiden 
förbereds rökdykare för invändigt angrepp. 
 
Rökdykarna kunde dock inte ta sig in i alla rum då värmen var för hög. Samtidigt spred sig branden på 
vindan och bröt igenom yttertaket, rökdykarna beordrades att avbryta och retirera ut. Arbetet övergick till 
utvändigsläckning. 
 
Eftersom vinden var ostlig, dvs. vinden blåste från altanen och mot fastigheten och den var kraftig så kan 
vi snabbt konstatera att branden har börjat där vi har de största brand och kolningsskadorna på altanen. I 
anslutning till denna del av altanen finns en badtunna av plast som är nersänkt i altanen och klädd med trä. 
Denna badtunna är kopplad via en slang mot en pump som skall cirkulera runt vattnet, samt rena det 
genom ett sandfilter. En värmare är kopplad till slangen för att värma det roterande vattnet så att det håller 
en temperatur på ca 15 grader. Då behöver man inte elda så mycket för att få badtemperatur. Dessa 
komponenter är installerade i en bänk på altanen och kopplad till ström via ett jordat uttag i bänken. 
Bänken innehåller även en diskho med tillkopplat sommarvatten. 
 
På primärbrandplatsen hittar vi resterna av pumpen, sandfiltret, värmaren samt rester av ett vägguttag. De 
elektriska delarna är skickad på analys för att ev. få klarhet i vilken elektrisk komponent som branden 
startat i. Då locket till badtunnan inte låg på, så har värmaren sannoliktjobbat hela tiden för att hålla 
temperaturen på vattnet, då det var kallt ute. 
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Inledning 
Syftet med undersökningen är att fastställa brandorsak  
 
Datainsamling har skett genom brandplatsundersökning, fotografier och intervjuer med räddningsledare, 
brandmän samt ägare. 
 
Denna rapport delges: 

- Brand och säkerhet Örnsköldsvik 
- Myndigheten för samhällsskydd 

 

Bakgrund 
Närmaste grannen känner lukt av brandrök, hon ser att det brinner i grannfastigheten, lågorna slår ut 
genom fönstren. Hon larmar SOS och ringer därefter till ägaren av fastigheten för att försäkra sig att ingen 
finns kvar i huset. Därefter varnar hon andragrannar och möter upp räddningstjänsten. Det blåser kraftigt 
och röken ligger över närliggande fastigheter. 
 

Händelseförlopp 
Dagen innan branden hade mäklaren varit och fotograferat fastigheten för att den skulle läggas ut till 
försäljning. Ägaren var inte hemma vid den tidpunkten. 
 
Ägaren av fastigheten hade varit hem på kvällen innan branden och såg då att locket till badtunnan som 
står på altanen var borta, han tänkte på att vatten roterade som det brukar göra då pumpen är inkopplad. 
Han tänkte dock inte på att lägga på locket innan han åkte iväg. Ingen i familjen var hemma under natten. 
 
Strax före 06:10 upptäcker en granne att det brinner i fastigheten och att lågorna slår ut genom fönstren. 
En ladugård innehållande några grisar finns på ett avstånd av cirka 25 meter Det är kraftiga vindar denna 
morgon, det blåser dock inte mot ladugården, däremot mot andra fastigheter. Hon larmar SOS och möter 
upp räddningstjänsten. 
 

Orsaker till olyckan 

Direkta orsaker: 

Orsaken till branden är sannolikt ett elektriskt fel i endera cirkulationspumpen, värmaren, den elektriska 
anslutningen till systemet eller att slangvärmaren har gått för varm. Komponenterna har skickats på 
analys. 
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Bakomliggande orsaker: 

Då man har tagit bort locket till tunnan så kyls vattnet konstant och värmaren får sannolikt jobba hela 
tiden. 
 

Räddningsinsats 

Beredskap före olyckan 
Larmet inkommer till räddningstjänsten kl. 06:11 styrkan befinner sig på stationen. 
 
Chef i beredskap befinner sig i hemmet. 
 
Deltidspersonal befinner sig i hemmet 

Larmbehandling 
06:09:27 Inkom larm till SOS, medlyssning kopplas upp direkt. KAC ropar i högtalarsystemet ”Larm 
kommer” 
06:11:02 Larm till station Övik. (brand och ambulans) 
06:12:15 Larm till Övik deltid 
06:12:42 Larm till Polis 
06:13:04 Larm till Chef i beredskap. 
 

Framkomst 
Vid framkomst råder kraftig ostlig vind, fastigheten har fullt utvecklad brand på altan där taket rasat, och i 
vardagsrum med spridning mot övriga huset. Vindan är kraftigt rökfylld och bedöms vara varma och nära 
att antända för att övergå i brand. Vid gaveln mot ost sågs även lågor på vinden. 
 
Enligt mötande finns inga personer kvar i huset, då man varit i kontakt med ägaren via telefon. 

Beslut, inriktning 
Första beslut blir att dämpa branden på altanen och på vinden via en lucka på gaveln. Under tiden 
förbereds rökdykare för invändigt angrepp. 

Utförande av insats 
Efter att man dämpat branden på altanen och till viss del på vinden så sätter man in rökdykare för att 
förhindra att branden övergår till fullt utvecklad brand i hela fastigheten. Rökdykarna kunde dock inte ta 
sig in i alla rum då värmen var för hög. Samtidigt spred sig branden på vindan och bröt igenom yttertaket, 
rökdykarna beordrades att avbryta och retirera ut. Beslutet togs på grund av risk för att taket skulle rasa 
och för att det var hög värmebelastning på rökdykarna. Samtidigt fick man inte tillräcklig effekt på den 
invändiga släckningen. Arbetet övergick till utvändigsläckning. All personal som arbetade aktivt med  
släckningsarbete nära branden beordrades att bära andningsskydd enligt RIAB (riktlinjer för arbete i brand 
inomhus) 
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Håltagning görs i den västra gavelspetsen på fastigheten och i taket på farstukvisten för att kyla 
brandgaser och släcka brand. Släckningen av branden lyckades inte helt då branden återantände relativt 
snabbt. Beslut togs därför att övergå till skum för att öka kylningen och sänka temperaturen, samt för att 
minska ytspänningen så att släckningen får mer effekt.  
 
Då man har en del glödbränder kvar både i takkonstruktionen under takplåten, och i de delar som rasat där 
takplåten ligger som ett lock så rekvirerar man ett höjdfordon till platsen för att lyfta undan takplåtar. 
Detta lyckas inte helt då marken kring fastigheten har dålig bärighet, vilket reducerar räckvidden radikalt 
för hävaren och man når inte för att utföra det arbetet som det var tänkt. Därför beställer man en timmerbil 
med grip för att plocka bort plåtarna som ligger över glöden där taket rasat in, och för att riva bort 
resterande plåttak så att man kan komma åt att eftersläcka resterande brand och glöd. 

Ledning och organisation 
Räddningsledare finns på brandplats och chef i beredskap finns på stationen. 

Samverkan 
Samverkan mellan ambulans, polis och den egna organisationen fungerade bra. Området var begränsat till 
ytan och inget större radiosamband behövdes. 

Avslutande av räddningstjänstens insats 
Räddningstjänst avslutas kl. 15:30 
Efter kontakt med försäkringsbolaget bestäms att räddningstjänsten sköter efterbevakningen under natten 
åt fastighetsägaren. Från förmiddag kl. 09:30 dagen efter branden tar ägaren bevakning av fastigheten 
själv. 
 

Undersökning, analys och slutsatser 

Faktiska personskador 
Inga personskador 

Faktiska brand- och rökskador 

Stora delar av den yttre altanen, hela den inre glasade altanen och vardagsrummet som var en utbyggnad 
har brunnit ner. Resterande del av fastigheten som är den gamla delen har svåra brand-, vatten- och 
rivningsskador. 

Undersökning 
Eftersom vinden var ostlig, dvs. vinden blåste över altanen mot fastigheten och den var kraftig, så kan vi 
snabbt konstatera att branden har börjat där vi har de största brand och kolningsskadorna på altanen. I 
anslutning till denna del av altanen finns en badtunna av plast som är nersänkt i altanen och klädd med trä. 
Badtunnan är kopplad via en slang till en cirkulationspump som skall cirkulera runt vattnet, samt rena det 
genom ett sandfilter. En värmare är kopplad till slangen för att värma det roterande vattnet så att  
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det håller en temperatur på ca 15 grader i tunnan. Då behöver man inte elda så mycket i kaminen för att få 
badtemperatur. Dessa komponenter är installerade i en bänk på altanen och kopplad till spänning via ett 
jordat uttag i bänken. Bänken innehåller även en diskho med tillkopplat sommarvatten. 
 
Ägaren av fastigheten hade varit hem på kvällen innan branden och såg då att locket till badtunnan var 
borta, han tänkte även på att vatten cirkulerade som det brukar då pumpen är inkopplad. Han tänkte dock 
inte på att lägga på locket innan han åkte iväg. Ingen i familjen var hemma under natten. 
 
 
På primärbrandplatsen hittar vi resterna av cirkulationspumpen, sandfiltret, värmaren samt rester av ett 
vägguttag. De elektriska delarna är skickad på analys för att ev. få klarhet i vilken elektrisk komponent 
som branden startat i. Eftersom locket till badtunnan inte låg på, så har värmaren sannoliktjobbat hela 
tiden för att hålla temperaturen på vattnet, då det var kallt ute. 
 
Branden har spridit sig från primärbrandplatsen via altanen till den inglasade altanen, sedan vidare till 
resten av fastigheten. Tunnan som var fylld med vatten har haft en begränsande effekt på spridningen till 
övriga altanen. Vinden som var kraftig har haft stor effekt på brandspridningen mot fastigheten. Med den 
vindriktningen och styrkan som var vid tillfället har inte brandspridningen kunnat komma från fastigheten 
och orsaka dessa skador på altanen. 
 
Det har sannolikt kolat och brunnit under en längre tid innan branden upptäcktes med tanke på de skador 
som finns på altanen. När sedan brandspridningen nått till den inglasade delen med möbler har 
spridningen gått fortare. 

Spridningsrisk 
Risk för brandspridning förelåg då det var kraftig vind och det fanns byggnader i närheten. 

Erfarenheter 
Då släckningen med vatten inte gav önskad effekt gick man över till skumsläckning vilket gav bra med 
effekt på släckningen. Dock fanns problem med att koppla fast mellaninjektorn på 6041. Dessutom hade 
man problem med att koppla reduceringsventilen på skuminjektorn, den används för att kunna minska på 
åtgången på skumvätska, och köra på mindre procentsats 
 
Vid borttagning av takplåtar som rasat i branden och plåtar som sitter fast på tak, har man en stor fördel att 
använda en timmerbil med grip. Den har styrkan att slita bort plåttaket samt även lyfta bort takstolar och i 
vissa fall hela väggar om det behövs. 
 
Då räddningstjänsten kunde rädda delar av huset så fick familjen med sig en del foton och andra 
minnessaker som har stort affektionsvärde.  
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Rekommendationer 
Med modernare utrustning som CAFS, hade troligen insatstiden blivit kortare, samt minskad åtgång av 
skum, vatten och annan utrustning. 
 
Timmerbilen med grip är ett kraftigare och bättre komplement än hävaren när man skall hantera plåtar och 
riva tak. 
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Fotobilaga 
 

 
 Bild 1. Vy över fastigheten innan branden 
 

 
 Bild 2. Vy över altan innan branden 
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 Bild 3. Vy över badtunnan innan branden. 

 

 
 Bild 4. Altan, inglasad altan och vardagsrum som är nerbrunnet. 
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 Bild 5. Primärbrandområdet. 

 

 
 Bild 6. Primärbrandplatsen. 
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 Bild 7. Pump och sandfilter. 

 

 
 Bild 8. Timmerbil med grip i arbete. 




