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Uppdragsgivare:  Bergslagens Räddningstjänst 
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Undersökningen utförd:  av  Olycksutredare Peter Karlsson 
Bilagor: Dödsbrandsrapport, Fotobilaga   
                                                                                           
Upplysningar om branden 

Larmtid:  2013-02-21 kl 06:50  
Adress:   Grythyttan 
Olyckstyp:  Brand i byggnad 
Objektstyp:  Villa 
Startutrymme:  Trapphuset 
Startföremål:  Elcentral 
Brandorsak:  Överbelastning, kortslutning 
Insatsrapport nr: 201300209 
Sammanfattning – Erfarenhet 
Den aktuella morgonen när huset brann, var det -12 grader. 
Huset värmdes upp med enbart oljefyllda elelement som stod utplacerade i huset. 
Samtliga element var inkopplade och påslagna denna kalla morgon. 
Bergslagens Räddningstjänst 
Peter Karlsson 
Olycksutredare  
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Skyddande av närliggande verkstad/Förråd. 
 

 
Gasolflaskor som togs ur Verkstad/Förråd i förebyggande syfte, vid en eventuell 
brandspridning. 
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Huset som brinner ligger endast fem meter från närliggande byggnader. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brandplats 

Granne som  
ser rök från  
villan och  
larmar. 
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Översiktsbild på huset, den omkomne personen hittades  
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En Likhund från Göteborg tas upp till Grythyttan, personen hittades efter en kort stund. 
 
 
 
 

 
Hunden markerar vart den omkomne ligger. 
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Bild 1. Framsida av byggnaden mot gatan. 
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HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP 
 
Före framkomst 
En av grannarna till den eldhärjade byggnaden sitter i köket och äter frukost när hon ser 
att det ryker kraftigt ur skorstenen, under takfoten samt runt ett fönster på andra våningen 
vid byggnadsställningen. Hon springer ut till byggnaden som brinner och bankar på vid 
entredörren för att se om någon är inne. Eftersom att fastighetsägarens bil står på tomten 
så misstänker man att han finns kvar i byggnaden. 
 
 
 
Omfattning vid ankomst 
När räddningstjänsten anländer till platsen är hela villan laddad med brandgaser. Det trycker ut rök 
vid samtliga fönster samt vid entren till fastigheten. Minst en person är kvar i byggnaden. 
 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
Vid Insatsledarens medlyssning på larmet så får man reda på att det högst troligen finns minst en 
person kvar i byggnaden, Insatsledare beordrar omgående SOS-alarm att Filipstad också skall 
larmas till adressen 
 
Livräddning påbörjas omgående vid Hällefors styrkans  framkomst, rökdykarna får bryta sig in i 
villan då dörren är låst. När man kommer in i huset så ser man att det brinner kraftigt i trapphuset 
upp till våning två samt i köket, man påbörjar släckning, men får avbryta ganska snart pga av den 
höga temperaturen. Rökdykarna backar ut och fortsätter med yttre släckning, fortsatt 
släckningsarbete blir både invändigt och utvändigt. 
 
Då det ligger en garage/verkstadsbyggnad i närheten så får personalen i order att kontrollera om det 
finns några gasflaskor i garaget (förebyggande syfte) om branden skulle sprida sig till den 
byggnaden. Skärsläckare och höjdfordon sätts även in det fortsatta eftersläckningsarbetet under 
dagen och natten. Räddningstjänsten avslutas 06:00 den 9 mars. 
 
 
Brandförlopp 
Brand har startat i trapphuset på nedervåningen.  
 
 
Skadeomfattning  
Hela villan är totalskadad. 
 
Spridningsrisker  
Stor spridningsrisk förelåg till ett uthus/verkstad samt två st. intill liggande villor. Avståndet till 
dessa byggnader är endast fem till åtta meter. 
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UNDERSÖKNING 
 
Platsbeskrivning 
En äldre villa byggd i trä/timmer i slutet av 1800 talet, med påbyggnad av panel både liggande och 
stående. Isoleringen består av ett sågspånstäcke i mellanbjälklag samt väggar. 
 
Primärbrand  
Trapphuset 
  
Brandorsak 
Överbelastning från den gamla elcentral i trapphuset. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
Besök på platsen 
Samtal med vittnen på platsen 
Samtal med rökdykarna 
Elsäkerhetsverket 
 
 
 
SÄNDLISTA:                  Lena Anstensson MSB 
                                         Tony Möörk Tekniska Roteln Örebro 
 
 
OLYCKSUTREDARE:     Peter Karlsson 
                                           Olycksutredare / Insatsledare        
                                           Tel: 0590-15216 
                                           Mobil: 070-3163671 
                                           E-post: peter-a.karlsson@brt 
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Bild 1. Framsida mot gatan. 

 

Bild 2. Elcentral bottenplan. 
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Bild 3. Elelement anslutet i uttag                    Bild 4. Elementet sett från köket.                 

under elcentral bottenplan. 

 

Bild 5. Kopplingsdosa vid taklist över elcentral bottenplan. 

Rester av 
kopplingsdosa
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Bild 6. Elcentral bottenplan, kablar dolt förlagda i tak. 

 

Kablar dolt 
förlagda 
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Bild 7. Forts. på kablar från elcentral. 

 

Bild 8. Mätartavla, elcentraler övre plan. 

Kablar dolt 
förlagda 

Skarv typ ”sockerbit”, kan ha 
skarvats inuti elcentral
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Bild 9. Mätartavla, elcentraler övre plan. 

 

Bild 10. Kabel dragen genom dörrhål övre plan. 

Skarv typ 
”sockerbit” 

Kabel 
genom 
dörrhål 
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Bild 11. Kabelskarv, ev. ”sockerbit”. Kan skarvats i elcentral. Se bild 9. 




