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Olycksutredning. 
 

Utredare 
Jan Klauser 
 

Myndighet 
Ängelholms räddningstjänst 
 

Telefon 
0431-468123 

Medutredare  
- 

Myndighet/Organisation  
- 

Telefon  
- 

Olycksdatum  
2013-07-10 

Olycksplats  
      

Olyckstyp  
Brand i byggnad 

Utredningsdatum  
2013-07-11 

Bilagor  
 Foto 

Insatsrapportnummer  
2013A00275 

Övrigt  

- 
 

Uppdragsgivare: Ängelholms räddningstjänst 
Bilagor: Foto 
Syftet: Identifiera primärområdet för branden samt att försöka klarlägga brandorsaken 
Upplysningar om olyckstillfället. 
 
Sammanfattning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Larm tid; 2013-07-10, kl. 17:47 
Adress;  
Objektstyp; Villa 
Startutrymme; Bjälklag 
Startföremål; Elektrisk installation 
Orsak, Direkt – Indirekt; Elektriskt fel – Ev. överbelastning 
. 
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Bakgrundsbeskrivning: 
Tisdagen den 10 juli klockan 17:48:23 fick räddningstjänsten i Ängelholm larm om en brand i ett hus med 

adress  i Ängelholms kommun. 

Byggnaden är uppförd någon gång under 1700 och inrymmer ett året-runt boende. På bottenvåning finns 

vardagsrum samt ett mindre kök, på ovanvåning finns rum som används som sovrum samt kontor. Huset är 

en träbyggnad med vasstak. 

Huset har underhand genomgått renovering där även elinstallationen ingick under- 1990 talet, 

jordfelsbrytare saknades. Skorstenen som är kopplad till en kamin var provtryckt, sotning genomfördes 

under april månad- 13.   

 

Bild 1. Inom den röda cirkeln är den aktuella byggnaden 
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Händelseförlopp: 
Vid 17:35 tiden lämnade ägaren huset för att uträtta lite ärenden, kvar fanns sonen som befann sig i den 
andra bostaden som ligger granne med det aktuella huset. 
Vid 17:48 hörde sonen någon som ropade från gårdsplanen att det brann, han tittade ut och upptäckte att 
en utvecklad brand pågick i föräldrarnas hus. 
Han fick hjälp av en förbipasserande som ringde SOS. 

Vid framkomst lämnades följande lägesrapport från 264-3080 ”Fullt utvecklad brand på andra våningen” 

ingen person fanns kvar i huset.  

Kort tid efter att räddningstjänsten anlänt påbörjades släckningsarbetet med ett gott resultat. Även kallades 

restvärdesledare till brandplatsen.  

Under släckningsarbetet stängdes vägen av och trafiken leddes om. 

Klockan 19:44 avslutades räddningstjänsten 

 
 
 
Direkta orsaker till olyckan: 
Primärområdet för branden fastställdes till området bakom el-centralen vid ingången till huset. Vid 
undersökningen hittades tydliga skador på de el-ledningar som var i förbindelse med el-centarlen. Skadorna 
kan härledas till antingen kortslutningsskador eller brandvärmeskador (se bild). Någon mer ingående el-
undersökning är inte genomförd. 

 
 
 
Bakomliggande orsaker till olyckan: 
Den el-central som fanns i huset försörjde enligt uppgift från ägaren även det andra bostadshuset samt att 
även en husvagn var inkopplad på denna el-central. 
Detta kan ha bidragit till att en överbelastning har inträffat och att den sammanlagda effekten på de 
förbrukare som var inkopplade varit för hög. 
Det kan heller inte uteslutas att någon form av kortslutning kan ha inträffat. 
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Foto. 

 
           Framsidan på huset. El-centralen är placerad till vänster om ingången uppe vid taket på insidan 
           Av huset. Taket är genombränt (inom röd cirkel) i nära anslutning till placeringen av el-centralen. 
 

 
Sekundärbrandbild på väggpanelen, vilket har förorsakats av att halm från taket trillat ned 
Och lagt sig på stolarna. 
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Bilder på primärområdet bakom el-centralen samt en brandvärmeskadad 
kopparledare. 

 
 Primärområdet bakom el-centralen 
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El-centralen där två säkringar hade löst ut. Dock saknades en förteckning över säkringarnas tillhörighet. 
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Sannolikt en brandvärmeskada, som kan bildats efter det att en kortslutning inträffat. Hittades bakom el-

centralen. 

  
 




