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ORSAK TILL 
UNDERSÖKNINGEN 

Lägenhetsbrand där en man omkom på första våningen i ett 
flerfamiljshus på  i Växjö. Larm via SOS i 
Växjö till Värends Räddningstjänst tisdag 2013-04-09 
klockan 20.32.  

UNDERSÖKNINGEN 
UTFÖRD AV 

Rapporten bygger på uppgifter från räddningstjänstens 
personal och polisens kriminaltekniker.  

BYGGNADEN Ett 3-vånings hyreshus med 16 trappuppgångar med 8 
lägenheter i varje trappuppgång. Huset är byggt i slutet på 
60-talet. 

HÄNDELSEN OCH 
RÄDDNINGS-
TJÄNSTENS INSATS 

En person ringer till SOS och säger att det luktar rök i 
trapphuset och att det finns fläckar av rök vid 
lägenhetsdörren och runt ett fönster. 
Larm inkom till Värends Räddningstjänst via SOS i Växjö 
2013-04-09 klockan 20.32.  
Räddningsstyrkan i Växjö ryckte ut med 8 man med släckbil, 
tankbil, stegbil och ledningsbil. 
En livräddningsinsats påbörjades med rökdykare via 
lägenhetsdörren. På grund av att dörren var låst och var av 
typen säkerhetsdörr så ändrades angreppsvägen till 
altandörren. 
Branden var lokaliserad vid denna dörr och hade i stort sett 
självslocknat. 
Lägenheten var rökfylld, när rökdykarna sökte igenom 
lägenheten så fann man en man liggande på golvet inne på 
toaletten. Han visade inga livstecken. 
Röken ventilerades ut snabbt och ambulanspersonal kunde 
gå in i lägenheten och kunde konstatera att mannen var 
död. 
Man lät den döde ligga kvar i lägenheten tills polis anlände. 
Polisen ombesörjde borttranporten av den omkomne. 
Lägenheten spärrades av. 
Utanför huset samlades släkt och vänner till den omkomne 
mannen, de togs om hand av ambulanspersonalen. Även en 
präst kontaktades för att stötta dessa. 

UNDERSÖKNINGEN Utfördes av två kriminaltekniker från Kronobergspolisen som 
besökte platsen 2013-04-10 klockan 10.00 – 12.00. 
Lägenheten bestod av ett rum och kök med hall och toalett.  
Hall, kök och toalett hade endast rök och sotskador. 
Lägenheten var utrustad med en sådan brandvarnare som 
är kopplad till elnätet. Den var placerad i halltaket, men här 
fanns endast bottenplattan i halltaket. Själva brandvarnaren 
var bortkopplad och låg på en hylla i hallen. 
I det kombinerade sov och vardagsrummet fanns det 
brandskador. Skadorna fanns i en soffa och i ett hörn där 
det fanns en tv och en golvlampa. 
Soffan hade störst brandskador i den del som var mot 
hörnet med lampan och teven. 
 
I hörnet bakom teven var det brandskador på golvet och upp 
på väggen. 



Teven hade värmeskador på baksidan. Lampans fot var helt 
uppbränd och lampan låg i soffan i den del som brann när 
räddningstjänsten kom till platsen. 
Sängen var obäddad 

 
 

 
BRANDORSAKER 
OCH 
ERFARENHETER 

Branden har startat i lampfoten på grund av ett elfel. Ett 
slitage har troligen gjort att det blivit en glappkontakt. Den 
värme som har skapats i glappkontakten har under en lång 
tid kolat och torrdestillerat lampfoten. Efter en viss tid har 
lamfoten antänts och i sin tur antänt materiel i närheten. När 
lampfoten har brunnit upp så har lampan vält i soffan och 
antänt denna. Troligen har syret förbrukats i lägenheten så 
att branden har i stort sett självslocknat.  
Mannen har i det tidiga brandförloppet legat i sängen,  

 Han har sedan 
vaknat men varit omtöcknad av rökgaserna. När han kommit 
upp ur sängen har han tagit sig ur sov/vardagsrummet,  

 Han har sedan 
kommit ut till toaletten men där blivit medvetslös och sedan 
omkommit av rökgaserna. 
 
En fungerande brandvarnare hade med största sannolikhet 
räddat livet på mannen. 
De nätanslutna brandvarnarna är mycket bra, för då riskerar 
man inte att funktionen upphör på grund av att batteriet är 
förbrukat. 
I detta fall hjälpte det dock inte när brandvarnaren hade 
satts ur spel genom att den plockats ner. Varför man gjort 
detta har inte framkommit. 
En självkontroll av elutrustning som börjar bli gammal bör 
ske för att kontrollera att det inte är något fel på den så att 
en brand kan starta. 

 




