
 
 
 

 

 
 
 
 

 Olycksundersökning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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Sammanfattning 
12.41 inkommer ett trygghetslarm till kommunens alarmeringcentral. Larmoperatören får inget svar från 
den hjälpsökande, däremot hörs ett tjut i bakgrunden. Hemtjänsten larmas enligt rutinerna, ytterligare tre 
larm från mannen inkommer. När hemtjänsten anländer och låser upp dörren så är det rökigt i lägenheten. 
SOS larmas kl.13:00. 
 
Brandstyrkan är på hemväg från ett larm i Gottne, bil 6010 (släckbil) befinner sig ca 10 minuter från 
adressen när larmet kommer. Bil 6080 (insatsledarbil) befinner sig några minuter efter. SOS larmar även 
Örnsköldsvik deltid och chef i beredskap.  
 
En fridygnsledig brandman befinner sig på stationen, han blir ombedd av chef i beredskap att åka med 
hävaren till aktuell adress. Polis och ambulans finns på plats. Polispatrullen har gjort försök att gå in i 
lägenheten men inte lyckats på grund av att röken var för kraftig. Brandmannen som är utbildad förman 
gör en riskbedömning av situationen efter han har öppnat lägenhetsdörren och sett att det är rökigt i hallen, 
men att det i golvnivå finns sikt. Han bedömer att han skall göra ett försök att lokalisera och livrädda 
mannen. Han tar på sig rökskyddsutrustningen och tar sig in hallen, han ser dagsljus mot vardagsrummet 
och bestämmer sig för att göra ett sök i hallen mot vardagsrummet, där han även ser en rullator. Söket görs 
sedan mot köket. När brandmannen åter kommer till hallen utan att hittat mannen, så upptäcker han 
sovrumsdörren som är stängd. När han öppnar den så är det kraftigt rökfyllt i rummet, när han avancerar 
in ser han även lågor. Han känner i och under sängen, samt efter golvet utan att hitta något. Han tar sig ut i 
hallen och stänger sovrumsdörren efter sig. Fortsätter sedan ytterligare ett varv i vardagsrum och kök. 
Rökdykare från styrkan anländer och man bestämmer sig för att söka av sovrummet grundligt, då man har 
värmekamera som hjälp. Man finner mannen längst ner i fotändan av sängen. Mannen tas ut till 
ambulanspersonalen som påbörjar återupplivningsförsök och förs sedan till sjukhus. Rökdykarna går in 
igen för att släcka branden som begränsar sig till sovrummet, och främst till sängen. Därefter ventileras 
lägenheten med hjälp av PPV-fläkt. Polisen spärrar av lägenheten i väntan på utredning.  
 
Undersökning i lägenheten görs tillsammans med polisens tekniker. Branden har varit begränsad till 
sovrummet som har väggar av betong med en ytbeklädnad av papperstapet, samt tvåglasfönster där 
innerrutan har spruckit sönder av värmen. Väggar, tak och ett antal garderober har brand och 
värmeskador. Även plastdetaljer i rummet har smält av värmen. Ett kraftigt brandV på väggen som utgår 
från sängen, visar att primärbrandplatsen är sängmadrassen, som till två tredjedelar är uppbränd. Inga 
tecken på lägre brandskador under sängen finns. Sannolikt är det sängrökning som är orsaken. En pipa 
hittas under sängen, samt flera tändare och tobak hittas i sovrummet. 
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Inledning 
2012-05-25 inträffar en lägenhetsbrand där en man omkommer av skadorna. 

Uppdrag 
Enligt 10§ 3 kap. Lag (SSFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
genomförts. Denna rapport utgör redovisning av sådan undersökning. 

Avgränsningar 
Enligt riktlinjen för olycksundersökning skall samtliga dödsolyckor utredas.  
 
Denna rapport delges: 
- Brand och säkerhet Örnsköldsvik 
- Myndigheten för samhällsskydd 

Datainsamling och metod 
Utredaren har granskat räddningstjänstens insatsrapport, SOS ärenderapport, platsundersökning med 
polisens tekniker/utredare. Vidare har intervjuer med insatspersonal gjorts. Därefter har utredaren 
analyserat de data som tagits fram. 

Tidsplan 
Ingen tidsplan för utredningen är satt. 

Återföring av slutsatser och rekommendationer 
Beställaren av undersökningen har varit räddningschef  Mats Renning. Efter slutförd undersökning skickas 
rapporten till räddningschef och enhetschef för räddningstjänsten.  

Utredande organisationer 
Räddningstjänsten Örnsköldsvik 
Polisen Örnsköldsvik/Sundsvall 

Utförare av undersökningen 
Håkan Wikman Brandinspektör/olycksutredare 
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Bakgrund 
Mannen bodde ensam i lägenheten, han hade hjälp av hemtjänsten för sina dagliga rutiner och 
medicinering. Han hade ett fysiskt handikapp och använde rullator, samt en handikapphiss i trapphuset. 
Han hade ett trygghetslarm inkopplat. 

Händelseförlopp 
12.41 inkommer ett trygghetslarm till kommunens alarmeringscentral. Larmoperatören får inget svar från 
den hjälpsökande men hör någon typ av tjut. Hemtjänsten larmas enligt rutinerna och blir informerad av 
larmoperatören om att något tjuter i bakgrunden, och att det kan vara en brandvarnare. Hemtjänsten som 
har hand om mannen lovar att åka dit.12:51 inkommer ytterligare ett larm från mannen, larmoperatören får 
inget svar denna gång heller. Kontakt tas med hemtjänst igen. Även 12:55 och 12:59 inkommer larm som 
betecknas som upprepat samtal. När hemtjänsten anländer och låser upp dörren så är det rökigt i 
lägenheten. Man larmar då SOS kl.13:00 och inväntar hjälp. 
 

Räddningsinsats 

Beredskap före olyckan 
Brandstyrkan som för dagen är minimistyrka på 1+4, befinner sig på hemväg från ett tidigare larm. 
Chef i beredskap har jourberedskap och befinner sig nåbar via personsökare, rakelradio och telefon. 
Örnsköldsvik deltid har jourberedskap och befinner sig nåbar på personsökare. 
Ambulans finns på station. 
 

Larmbehandling 
12.41 trygghetslarm till kommunens alarmeringcentral. (12:51, 12:55, 12:59) 
13.00 larm till SOS om rökfylld lägenhet och att en person finns kvar i lägenheten. 
13:02 larm till räddningstjänsten som befinner sig på hemväg från ett annat larm. 
13:02 larm till ambulans. 
13:03 larm till polis. 
13:04 larm till Örnsköldsvik deltid. 
13:10 fridygnsledig brandman på station åker med 6030 (hävare) till brandplatsen 

Framkörning 
Brandstyrkan var på hemväg från ett annat larm. Bil 6010 (släckbil) befinner sig ca 10 minuter bort när 
larmet kommer. Bil 6080 (insatsledarbil) befinner sig några minuter efter. Insatsledaren får ett meddelande 
på fordonsdatorn om en lägenhetsbrand där en person befaras vara kvar i lägenheten. Han kontaktar de 
övriga enheterna och meddelar om lägenhetsbranden. Larm dras även på Örnsköldsvik deltid och chef i 
beredskap. 
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Beslut, inriktning 
Chef i beredskap beslutar att skicka en fridygnsledig brandman som råkar vara på brandstationen med bil 
6030 (hävaren) för att bistå och hjälpa ambulans- och polispersonalen.  
 
Inriktningen på insatsen är livräddning, därefter släckning av branden. 

Utförande av insats 
Brandstyrkan har en körtid på ca. 10 minuter. Samtidigt befinner sig en fridygnsledig brandman på 
stationen, han blir ombedd av chef i beredskap att åka med hävaren till aktuell adress. När han kommer 
fram befinner sig polis och ambulans på plats. Polispatrullen har gjort försök att gå in i lägenheten men 
inte lyckats på grund av att röken var för kraftig. Brandmannen som är utbildad förman gör en 
riskbedömning av situationen efter han har öppnat lägenhetsdörren och sett att det är rökigt i hallen. Han 
bedömer att han kan göra ett försök att lokalisera och livrädda mannen, då det i golvnivå finns sikt. Han 
tar på sig rökskyddsutrustningen, och tar sig in hallen. Han ser dagsljus mot vardagsrummet och 
bestämmer sig för att göra ett sök från hallen mot vardagsrummet. Söket görs sedan mot tillbaka via hallen 
mot köket. När brandmannen åter kommer till ytterdörren utan att hittat mannen, upptäcker han 
sovrumsdörren som är stängd. När han öppnar den så är det kraftigt rökfyllt i rummet, när han avancerar 
in ser han även lågor. Han känner i och under sängen, samt efter golvet utan att hitta något. Han tar sig ut i 
hallen och stänger sovrumsdörren efter sig. Fortsätter sedan ytterligare ett varv i vardagsrum och kök. 
Rökdykare från styrkan anländer och man bestämmer sig för att söka av sovrummet grundligt, då man har 
värmekamera som hjälp. Man finner mannen längst ner i fotändan av sängen. Mannen tas ut till 
ambulanspersonalen som påbörjar återupplivningsförsök och mannen förs sedan till sjukhus. Rökdykarna 
går in igen för att släcka branden som begränsar sig till sovrummet, och främst till sängen. Därefter 
ventileras lägenheten med hjälp av PPV-fläkt. Polisen spärrar av lägenheten i väntan på utredning.  
 
Mannens liv kunde inte räddas. 
 

Ledning och organisation 
Insatsledare är räddningsledare på plats. 
Chef i beredskap inställer sig i kommunens alarmeringscentral. 

Samverkan 
Samverkanskanalen RAPS via radiosystemet Rakel används av de samverkande organisationerna, det 
fungerar bra. Räddningsledaren får information om vad som händer på plats under den långa 
framkörningen han och brandstyrkan har. 

Avslutande av räddningstjänstens insats 
Kl. 13:34 avslutas räddningstjänst.  
Kl. 16:45 görs en kontroll av lägenheten tillsammans med polisen.  
Kl. 17:10 tar polisen över ansvaret för lägenheten i väntan på utredning. 
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Undersökning, analys och slutsatser 
Larmoperatören i kommunens alarmeringscentral tar emot och förmedlar trygghetslarm enligt en i förhand 
uppgjord lista på kontaktpersoner eller organisationer. När larmet kommer in så kvitterar man och lyfter 
en lur för att svara den hjälpsökande. I detta fall fick man inget svar, men man hör något tjut i bakgrunden. 
Larmoperatören förmedlar larmet och informationen om att något tjuter i bakgrunden till hemtjänsten, att 
det kan vara en brandvarnare. Inom 18 minuter inkommer ytterligare 3 stycken larm från mannen. 
Larmoperatören ringer ytterligare en gång till hemtjänsten, då man ej får svar från mannen. De två sista 
larmen kvitteras bara som upprepat samtal, man kopplar alltså inte upp telefonen. Detta görs ibland då 
man har mycket annat jobb som ligger på och det kommer upprepade larm på kort tid från samma person.  
 
Ljudet i bakgrunden kan senare bekräftas vara brandvarnaren. 
 
Rutiner bör tas fram för vad en larmoperatör skall göra när man hör en brandvarnare, skrik eller något 
annat avvikande i bakgrunden.  
 
Även vid upprepade larm utan kontakt bör man koppla upp mot telefonen, då saker kan förändras under 
tid.  
 
Brandstyrkan hade ca. 10 minuters körtid till branden. Larmet prioriterades som ”hög nivå” av SOS, 
vilket betyder att även chef i beredskap och Örnsköldsvik deltid larmas efter ett larmindex. Polis och 
ambulans larmas samtidigt och är i detta fall först på plats. Hemtjänstpersonal på plats möter upp och 
meddelar att man har låst upp lägenhetsdörren. Polispatrullen gör ett försök att gå in i lägenheten, men det 
är för rökigt och man får avbryta då man inte har något andningsskydd. 
 
Den fridygnsledige brandmannen får inte informationen om att en person befaras vara kvar inne i 
lägenheten. Han hade då kunnat förbereda sig på ett bättre sätt. Vid framkomst får han veta att 
polispatrullen har försökt att ta sig in i lägenheten. Brandmannen öppnar dörren och gör en snabb 
riskbedömning, han beslutar sig för att ta på andningsskydd och göra ett livräddande försök. Han ber 
ambulanspersonalen att lämna lägesrapport till chef i beredskap på kommunens alarmeringscentral och till 
räddningsledare på väg. Efter en stund får han hjälp av rökdykare från styrkan med värmekamera. Mannen 
hittas då i sovrummet i nedre delen av sängen.  

Definition och bedömning av rökdykning 
Ordet rökdykning definieras i AFS 2007:7 § 3 Inträngande i tät brandrök för att rädda liv eller bekämpa 
brand eller liknande klädd i brandskyddsdräkt och med andningsapparat på.  

 
Enligt AFS 2007:7 § 7 skall bemanningen vid en rökdykarinsats bestå av en arbetsledare, en 
rökdykarledare och två rökdykare 
 
Enligt AFS 2007:7 § 9 Skall rökdykare arbeta parvis och hela tiden ha nära kontakt med varandra. 
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Riskbedömning 
Enligt AFS 2007:7 § 5 skall arbetsledaren se till att de risker som rökdykare utsätts för är rimliga i 
förhållande till vad som kan uppnås med insatsen. 
 
Enligt ”Riktlinjer för invändigt arbete vid brand i byggnad” i Örnsköldsviks Räddningstjänst (RIAB) skall 
dessa punkter bedömas i en riskbedömning under och efter en brand. Dessa punkter är exempel som 
påverkar personalens säkerhet. Det bör därför tänkas på inför arbetsledarens riskbedömning och val av 
arbetsmetod. 

• Vilken byggnadsklass? (Br1, 2, 3) Konstruktion, bärighet, våningar, angreppsvägar, 
reträttvägar.  

• Finns liv att rädda? 
• Går liv att rädda? 
• Brandens omfattning. Skede i brandförloppet. 
• Vad brinner? 
• Hur länge har det brunnit? Hur är bärigheten? 
• Hur kommer branden att utveckla sig under insatsen. 
• Kan det finnas dolda utrymmen med brandgaser? 
• Finns det andra risker i lokalerna så som gasflaskor, smörjgravar, brandfarliga varor, mm. 
• Är byggnaden strömlös?   
• Personalens kompetens och erfarenhet? 
 

Risktagning 
Finns liv att rädda. 
Går liv att rädda. 
Är riskerna minimerad. 
Är möjligheten att lyckas större än risken. 
 
Inledningsvis fanns det bara en person/brandman tillgänglig med kunskap om riskbedömning och 
användande av andningsskydd. Enligt hans riskbedömning på plats, som skedde på kort tid i ett utsatt läge. 
Den bygger på livräddning av person, och att byggnaden är en säker BR1 byggnad. Byggnaden har 
stenväggar i lägenheten. Det var god sikt vid golvet i hallen, och att det inte var någon värmeökning i 
rökgaserna. Hans riskbedömning blev att möjligheten att ta sig in för att rädda en annans liv, var större än 
risken att skadas själv.  
 
En sådan risktagning utsätts man sällan för, men för att rädda ett liv så kan man bli tvungen att åsidosätta 
lagar, förordningar och regler. Det är då viktigt att man gör en riskbedömning för att minimera riskerna, 
och se om möjligheten att lyckas, är större än risken att misslyckas. 
 
Brandmannen gjorde en mycket bra insats där han gjorde en riskbedömning, och utifrån den tog beslut. 
Han borde dock haft med en brandsläckare som skydd.  
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Platsundersökning 
Undersökning i lägenheten görs tillsammans med polisens tekniker. Branden har varit begränsad till 
sovrummet som har väggar av betong med en ytbeklädnad av papperstapet, samt tvåglasfönster där 
innerrutan har spruckit sönder av värmen. Väggar, tak och ett antal garderober har brand och 
värmeskador. Även plastdetaljer i rummet har smält av värmen. På väggen syns ett kraftigt brandV som 
utgår från sängen. Det visar att primärbrandplatsen är i sängmadrassen, som till två tredjedelar är 
uppbränd. Inga tecken på lägre brandskador under sängen finns. Sannolikt är det sängrökning som är 
orsaken till branden. En pipa hittas under sängen, samt flera tändare och tobak hittas i sovrummet. 
Mannen är känd av familjen och hemtjänsten för att röka i sängen. Familjen har försökt att få mannen att 
sluta röka i sängen, utan att lyckas. Mannen hittades i fotändan av sängen där han låg hopkrupen. Sängen 
är av typen sjukhussäng med flera leder som kan vinklas. Fotändan var nedvinklad, därav kände inte 
brandmannen personen under första söket. Mannen är rörelsehandikappad och sjuklig, så han har inte 
kunnat ta sig ut själv. I sovrummet hittas en rullator, vilket understryker mannens problem att röra sig. 
 
Dörren mellan sovrummet och hallen har varit stängd, därför har branden varit begränsad till sovrummet. I 
sovrummet finns ingen brandvarnare, däremot sitter en brandvarnare i hallen. Brandvarnaren tjuter 
troligen vid det första trygghetslarmet eftersom mottagaren av trygghetslarmet tycktes höra ett tjut i 
bakgrunden. Mannen har troligen upptäckt eller larmat på trygghetslarmet i ett sent skede. Inga grannar 
har hört brandvarnaren. I hallen finns även mottagaren/högtalaren för trygghetslarmet, då dörren till 
sovrummet var stängd hördes troligen inte mannen i trygghetslarmtelefonen även om han ropat. 
 

Orsaker till olyckan 

Direkta orsaker: 
Branden beror sannolikt på sängrökning, då branden har startat i sängen. 

Bakomliggande orsaker: 
Personen ifråga var rökare, och brukade röka i sängen. Han hade ett fysiskt handikapp som gjorde det 
svårt att röra sig utan rullator och hiss. 



 

    11 (18) 
 Datum Beteckning 

 2012-10-03  
Avdelning, handläggare, tfn, e-post   

Räddningstjänsten 
Håkan Wikman 0660-787 50 
hakan.wikman@ornskoldsvik.se   

 
Postadress Besöksadress Telefon Postgiro 

Korsgatan 2 Korsgatan 2 0660–787 50 vx 12 58 90–4 
SE–891 35 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress Fax Bankgiro 
Org.nr 212000–2445 raddningstjansten@ornskoldsvik.se 0660-787 70 188–4774 
www.ornskoldsvik.se   

 

Spridningsrisk 
Om räddningstjänst inte varit på plats och släckt branden. 
 
Risk för brand- och rökspridning till övriga lägenheten förelåg, då en vanlig innerdörr som inte är 
brandklassad skiljer sovrummet mot övriga lägenheten.  
 
Risk för brand till trapphus förelåg. Dörr mot trapphus är brandklassad i EI 30, vilket betyder att dörren 
skall klara en avskiljning mot brand i 30 minuter. 
 
Risk för brandspridning till andra lägenheter förelåg sannolikt inte. Varje lägenhet är brandklassad i EI 60, 
vilket betyder att väggar och tak skall klara en avskiljning mot brand i 60 minuter. I detta hus som är 
byggt i sten så är den tiden sannolikt längre. Faran är inte beaktansvärd. 
 
Risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i förelåg, då det inte finns någon klassad 
avskiljning mot rök genom lägenhetsdörrar. Trapphuset kan då rökfyllas. 
 

Statistik 
 
Antalet döda i bränder 

 
 Källa: Myndigheten för samhällsskydd. 
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Antalet döda där brandorsaken varit rökning. 

 
 Källa: Myndigheten för samhällsskydd. 
 
 
 
 
I Räddningsverkets insatsstatistik för år 2005-2007 finns ett antal fall dokumenterade där lös 
inredning har varit startföremål för en brand, se Tabell 1. 
 
Tabell 1.Dokumenteradefalldärlösinredning varit startföremål för brandoch vad som 

 
orsakatbranden. 
 

* I övrigt inkluderas orsaker som glömd spis, tekniskt fel ,blixtnedslag, fyrverkerier, gnistor, självantändning, 
återantändning, soteld, explosion, heta arbeten, friktion, orsak ej angiven samt annan orsak. 

 

 SÄNG SOFFA/FÅTÖLJ GARDINER ANNANLÖSIN
REDNING 

Rökning 144 104 9 116 
Anlagdbrand 133 98 64 516 
Värmeöverförin

 
39 13 15 102 

Barnslekmed 
eld 

26 7 14 44 

Levandeljus 17 19 33 268 
Okänd 87 106 13 292 
Övrigt* 56 31 19 273 

Totaltantal 502 378 167 1611 
Rökning 29% 27% 0,5% 0,7% 
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Erfarenheter 
Personen är rörelsehandikappad, och använder en installerad handikapphiss i trapphuset. När hissen står i 
boendeplanet kan man anta att personen ifråga är hemma. Om hissen är på entrévåningen kan man anta att 
personen troligen inte är i lägenheten. 
 
Dörren till brandrummet har varit stängd, vilket har förlängt tiden för att brandvarnaren i hallen skall 
reagera. Ingen av grannarna har hört brandvarnaren. 
 
Den fridygnsledige brandmannen får inte information om att en person saknas och troligtvis är kvar i 
lägenheten. Med den informationen kunde han ha förberett sig på ett bättre och snabbare sätt. Det är 
viktigt att så relevant information går fram. 
 
Den fridygnsledige brandmannen borde haft en brandsläckare med sig som skydd när han gick in i 
lägenheten. Vid detta tillfälle fanns ingen handbrandsläckare på hävaren, då man har tagit bort alla 
sidoskåp. Handbrandsläckare finns nu i alla av Brand och säkerhets bilar. Polisen hade en mindre släckare 
som dock inte blev använd. 
 

Rekommendationer 
Vid livräddning kommer man att åsidosätta regler, man bör i förväg fundera på vilka situationer som kan 
tänkas uppstå. Då har man en mental förberedelse och kan hantera situationer som sannolikt kommer att 
vara pressande på ett bättre sätt. 
 
Till alla sovrum dit man brukar stänga dörren efter sig bör man montera brandvarnare, vilket ger en 
snabbare detektion vid brand. 
 
Mannen var känd för sin sängrökning, han var även rörelsehandikappad och sjuklig. Han tillhörde då 
gruppen utsatta personer i samhället, vilka kan behöva extra säkerhet. I den gruppen bör man göra en 
bedömning om det finns förhöjd risk för brand. Om så är fallet bör brandvarnare och spisvakter kopplas 
till trygghetslarm som brandvarning. Boendesprinkler bör övervägas att installeras. Man bör även 
överväga att sängkläder och madrasser är av svårantändligt material. 
 
Kommunen bör ta ett större ansvar för brandförebyggande åtgärder mot utsatta grupper. Då denna grupp 
är överrepresenterad i kategorin döda i bränder.  
 
En projektgrupp från kommunförvaltningar, fastighetsägare och hyresgästföreningen för Ö-viks hem har 
arbetat fram ett förslag på förebyggande insatser för utsatta grupper inom samhället. Förslaget har ännu 
inte förankrats politiskt, men skall upp till behandling hösten 2012 – våren 2013 
 
Utredning bör göras hurvida kommunen använder eller inte använder svårantändliga sängkläder och 
madrasser i sängar som lånas ut till brukare, samt vid kommunens boenden. 
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Rutiner bör tas fram för vad en larmoperatör skall göra om man hör en brandvarnare, skrik eller något 
annat avvikande i bakgrunden. Om man misstänker att en brandvarnare tjuter, bör minst insatsledarlarm 
dras för beslut om närmaste räddningstjänst skall larmas till adressen. 
 
Upprepade larm utan kontakt bör man koppla upp mot telefonen, eftersom saker kan förändras under tid, 
man kan få kontakt eller höra något i bakgrunden. 
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Fotobilaga 
 

 
 Bild 1. Trapphuset med handikapphissen. 

 

 
 Bild 2. Ritning över lägenheten och sökväg. 

Mannen 
hittas i nedre 
delen av 
sängen 



 

    16 (18) 
 Datum Beteckning 

 2012-10-03  
Avdelning, handläggare, tfn, e-post   

Räddningstjänsten 
Håkan Wikman 0660-787 50 
hakan.wikman@ornskoldsvik.se   

 
Postadress Besöksadress Telefon Postgiro 

Korsgatan 2 Korsgatan 2 0660–787 50 vx 12 58 90–4 
SE–891 35 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress Fax Bankgiro 
Org.nr 212000–2445 raddningstjansten@ornskoldsvik.se 0660-787 70 188–4774 
www.ornskoldsvik.se   

 

 
 Bild 3. Från hallen in mot sovrummet. 

 

 
 Bild 4. Primärbrandplatsen. Brandorsak är sannolikt sängrökning. 
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Bild 5. Sovrummet med rullator och rulltoa. 

 

 
 Bild 6. Brandskador på väggar och i tak. 
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 Bild 7. Inga låga primära brandskador på golv eller sängunderredet. 

 

 
 Bild 8. Hallen. Brandvarnare. 
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