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Uppdragsgivare: Brandingenjör Andreas Nilsson Laholms räddningstjänst. 
Utredningen utförd: Brandmästare Jan Klauser. 
Bilagor: Bilder 
Syftet: Att klarlägga brandorsaken 
Brandplatsundersökning genomförd: 2014-01-09. 
Medverkande: Kommissarie Åke Isaksson, Anna Hoel, Kriminal 
avdelningen - Hallandspolisen. 
Upplysningar om olyckstillfället. 

 

 

Larmtid; 2014-01-05 klockan 21:19 
Adress;  
Objektstyp; Villa 
Startutrymme; Sovrum 
Startföremål; Lös inredning 
Orsak, Direkt – Indirekt; Utvecklad brand i sovrum på andra våningen – Oaktsamhet i 
hantering av alternativt tända stearinljus eller en osläckt cigarett. 
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Sammanfattning: 

2014-01-05 klockan 21:19 erhöll Räddningstjänsten i Laholm ett larm 
angående en utvecklad brand i villa. 
När 255-8010 kom fram till adressen så pågick aktiva släckförsök av ägarna 
till villan med hjälp av pulversläckare. 
En rökdykargrupp genomförde inträngning via trappan och in i det sovrum 
där branden pågick. Inledningsvis pågick det en brand på golvet av en yta 
på 2x1 meter. 
 
 
 

Bakgrundsbeskrivning: 

Fastigheten är en jordbruksfastighet varav boningshuset är friliggande från 
övriga ekonomibyggnader. Boningshuset är i två plan, där tre sovrum är 
förlagda till andra planet. På bottenplanet finns b.la kök, vardagsrum och 
sovrum. 
 
 
 

Händelseförlopp: 

Under kvällen hade familjens ungdomar kamrater hemma på besök, 
föräldrarna var på besök i ett grannhus inte så långt ifrån gården. 
Ungdomarna tittade på tv vilken var placerad i husets bottenvåning och i 
rummet som ligger i den norra delen av huset. 
Vid en tidpunkt (oklart när) så uppfattades en dov duns eller liknande, 
ungdomarna trodde att någon dörr hade öppnats och stängts igen.  
De gick för att kontrollera dörrarna men kunde inte upptäcka något 
anmärkningsvärt. Strax därefter känner man att det luktar rök, en av 
ungdomarna tar sig då upp till sitt eget rum och ser att det brinner i 
rummet, samtidigt börjar brandvarnarna att tjuta, ungdomarna lämnar då 
huset och inväntar räddningstjänsten. 
Vid Insatsledarens framkomst pågick brandsläckning i gavelrummet på 
våning två med hjälp av rökdykare. 
Efter ett tag meddelar rökdykarna att branden är släckt och ventilation av 
brandrummet påbörjades.  
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Utifrån tilltog röken och det var tydligt att branden inte var släckt utan att 
det brann i byggnadens träkonstruktion. 
Brandspridningen till övriga utrymmen i huset accelererade. 
Håltagning beordrades i husets väggar med syfte att förhindra en fortsatt 
brandspridning denna genomfördes aldrig, eventuellt på grund av något 
missförstånd.  
Branden inom primärområdet tilltog då rökdykargruppen lämnat rummet 
och en brandspridning till mellanbjälklag, krypvinden och yttertaket 
inträffade.  
 
 
 

Direkta orsaker till olyckan: 

En brand har utbrutit i det södra sovrummet på andra våningen.  
Med stor sannolikhet i fotändan av sängen som var placerade i mitten av 
rummet där genombränningen i golvet ned till bottevåningen fanns. Grund 
för detta är att i fotändan på sängarna var det kraftiga brandskador som var 
avgränsade i den nedre delen. 
Någon naturlig orsak till branden kunde inte identifieras, el relaterad 
brandorsak kan uteslutas vilket skulle ha förhindrats av att jordfelsbrytare 
eller säkring hade löst ut. 
 
 
 

Bakomliggande orsaker till olyckan: 

Vid brandplatsundersökningen inriktades arbetet mot det södra sovrummet 
på andra våningen samt det södra sovrummet och vardagsrummet på den 
nedre våningen. Golvet vid den brandskadade väggen öppnades, upp för att 
kunna genomföra en undersökning av krypgrunden. 
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Sovrummet övre plan: 
I sovrummet kunde två olika brandbilder identifieras. Den första 
brandbilden är centralt placerad på golvet, där även en genombränning har 
skett ned till första våningen via insidan av väggen som skiljer sovrummet 
mot vardagsrummet.  
Den andra brandbilden är på väggen som vetter åt väster.  
Vid undersökning av rummet kunde inget anmärkningsvärt konstateras 
beträffande de elektriska kontakterna eller liknande, däremot kan det antas 
att väggkontakten som är placerad mot den södra kortväggen har varit 
ansluten i det nedersta uttaget (oklart vad som varit anslutet). En bärbar 
dator hittades i rummet men var i ett oskadat skick. 
 
Sovrummet nedre plan: 
I sovrummet fanns en brandbild som dels var i sängen men också på 
väggen bakom huvudändan på sängen, denna hade en uppåtgående riktning 
och uppvisade samma område för genombränningen som identifierades 
från sovrummet på ovanvåningen. Även var väggen bakom sängen genom-
bränd in mot vardagsrummet. 
  
Vardagsrum nedre plan: 
I det södra vardagsrummet var väggen genombränd in mot sovrummet och 
ned mot golvet. 
 
Brandspridning i vägg:  
Förklaring till detta härleds till att väggen är uppreglad i olika fack samt 
oisolerad. Dessa förutsättningar har gett möjlighet till en brandspridning 
kunnat ske från sovrummet på den övre våningen i en nedåtgående riktning 
inuti väggen till sovrummet samt vardagsrummet på den nedre våningen. 
 
 
Kontroll av källare, golv: 
För att utesluta att branden börjat i ”krypgrunden”, öppnades ett hål upp i 
vardagsrummets golv i direkt anslutning till den brandskadade väggen. I 
och med detta kunde det uteslutas att branden har börjat i detta område 
och skadorna i väggen, sovrummet samt i vardagsrummet är sekundära 
brandskador. 
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El, proppskåp:  
Vid kontroll av proppskåp och jordfelsbrytaren konstaterades att ingen 
säkring eller jordfelsbrytare löst ut vilket tyder på att branden inte orsakades 
av något eltekniskt fel. 
 
Utomhus – säng, tändare, cigarettpaket, laddare mm: 
Vid undersökningen av de föremål som fanns utomhus och i placering 
direkt under fönstret till det södra sovrummet, kunde ett antal olika laddare 
till mobiltelefoner identifieras. Även fanns det ett stort antal klädesplagg 
som haft placering i sovrummet. Två sängar kunde även plockas fram och 
som uppvisade kraftiga brandskador i fotändan. I resterna från sovrummet 
hittades också ett par cigarettändare samt ett cigarettpaket. 
 
Sammanfattning 
Av ovanstående resultat kan följande konstateras. 

 Då inga säkringar eller jordfelsbrytare har löst ut, så utesluts det att 
branden har startat på grund av någon form av fel i den elektriska 
installationen. 

 Ett stort antal mobiltelefonladdare hittades och konstaterades vara i 
oskadat skick. 

 En bärbar dator med tillhörande sladd och laddare hittades och var i 
oskadat skick. 

 Ett antal locktänger, hårfön mm hittades i en garderobshylla som 
funnits i sovrummet på ovanvåningen. Dessa hade sekundära 
värmeskador och kan uteslutas som brandstiftare 

 Några tecken på att värmeljus eller vanliga stearinljus funnits i 
rummet och varit tända kunde inte hittas – dock kan denna 
anledning inte uteslutas. 

 Ett par cigarettändare samt en cigarettask hittades i resterna från 
sovrummet – det kan inte uteslutas att en cigarett oaktsamt lagts ned 
i en jackficka utan att varit ordentligt släckt och att branden har 
börjat med anledning av detta. 
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Förslag till åtgärder/Förbättringar: 

Laholms räddningstjänst kommer att genomföra en intern insatsutvärdering 
av sin släckinsats. 

 

Återkoppling: 

Laholms räddningstjänst – Andreas Nilsson 
Kommissarie Åke Isaksson – Tekniska roteln, Halmstad polisen. 
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Bildbilaga. 

 
Situationskiss över sovrummet där primär området för branden är placerad. 

 

Fönster 
söder 

Sängarnas placering, där 
kraftiga brandskador i 
fotändan på sängarna 
sammanfaller med 
genombränningen i golvet 
och ned till första våningen 
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Bild – Mitten av golvet i primärområdet där genombränning har inträffat 
inom röd cirkel. Sängarnas placering i rummet, fotändan inom röd cirkel. 
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Bild – Närbild på området som är genombränt ned till första våningen 
 

Bild – Brandbild direkt höger vid dörren in till sovrummet, vilken kan 
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härledas till att lösa föremål varit placerade i området. Brandspridning har 
skett mot krypvinden. 

  

 
Väggkontakt under fönstret åt söder, där den nedersta kontakten har varit 
ansluten. 
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Bärbar dator i oskadat skick. 
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Sovrummet på nedre våningen, sekundära brandskador på grund av en 
brandspridning som har skett från sovrummet på ovanvåningen inuti 
väggen mellan sovrum och vardagsrum. Väggen är genombränd in mot 
vardagsrum. 
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Bild – Från vardagsrummet in mot sovrum nedre våningen, brandspridning 
inuti väggen i pilens riktning, koncentrerat till avgränsat fack i väggen. 
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Bild – Upp mot primärområdet inuti väggen. 
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Bild - Golvet i vardagsrummet öppnades och inget anmärkningsvärt 
konstaterades. 

 
Bild – El centralen där samtliga säkringar var intakta samt jordfelsbrytaren 
var i tillslaget läge. 




