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Upplysningar om branden 

Larmtid:  2013-12-29 kl. 12:54  
Adress:  K  
Olyckstyp:  Brand i byggnad 
Objektstyp:  Villa 
Startutrymme:  Altanen 
Startföremål:  Dynlåda 
Brandorsak:  Möjlig aska från en askhink 
Insatsrapport nr: 201301423 
 
Sammanfattning – Erfarenhet 
Ägaren har förvarat uttömd aska från den öppna spisen i en askhink på altanen. Möjligen 
kan aska med glöd blåst ut och antänt en dynlåda i trä. Branden fick ett hastigt förlopp 
och fick ett snabbt fäste i balkonggolv och räcke samt i takfoten. Övervåningen och tak 
med krypvind på villan totalförstörd. Undervåningen kraftigt rök och vattenskadad. 
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Larz Eidwall Olycksutredare 
 
HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP 
 
Före framkomst 
Ägaren har förvarat uttömd aska från den öppna spisen i en askhink på altanen. Glöd från 
askan kan möjligen antänt dynlådan. Det uppfattades av många att det just denna dag 
blåste extra mycket vilket också kunnat bidra till att glöden blossat upp. Branden fick 
sedan ett snabbt fäste i balkonggolv och räcke samt i takfoten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ID brandutredning 

  

 

Tider 
12.52.31 SOS Alarm tar emot det första samtalet om larmet från en Granne1 på 

L  som ser branden från sitt hus. 
12.52 Granne2 ser rök från huset och beger sig dit samtidigt som han ringer SOS 

utan att komma fram. 
12.53 Granne2 kommer fram till huset och beger sig till den södra sidan av huset 

där det brinner som mest. Han ser tydligt att det brinner från hörnet där 
dynlådan finns samt att lågorna har fått fäste i takfot och balkong. 

12.53 Granne3 ser misstänkt rök och värmeskimmer från huset och beger sig mot 
branden samtidigt som han försöker ringa SOS utan att komma fram. 

12.53.28 SOS drar förlarm till Bergslagens Räddningstjänst. 
12.54 Granne4 anländer till branden efter att sett konstig rök från huset vid en 

promenad i närheten. 
12.54 Granne3 anländer till branden och försöker att banka på dörrar och fönster för 

att göra eventuella inneboende uppmärksamma på att det brinner. 
12.54.18 Larm inkommer från SOS till Bergslagens Räddningstjänst. 
12.56 Brandlarm inkommer till Securitas Direct från huset. Man går då in och 

kontrollerar i en kamera och konstaterar att det förekommer rök i villan. 
12.57 En inneboende  uppenbarar sig i den västra entredörren. Han har sovit 

i ett rum i källarvåningen. Han vänder då in i huset för att några sekunder 
senare komma ut ur norra groventrén. Han förs då in i en grannes hus fysiskt 
oskadad.. 

12.58 Granne3 ringer åter upp SOS och meddelar läget.  
12.58 Securitas Direct larmar sin egen väktare som åker mot brandplatsen. 
13.01.02 SOS mottager telefonsamtal från Securitas Direct om att dom mottagit ett 

larm från huset som indikerar brand. 
13.01.17 Första enhet från Bergslagens Räddningstjänst framme vid brandplatsen.. 
 
Omfattning vid ankomst 
Fullt utvecklad brand på altanen och i takfötterna på båda sidor liksom på vinden. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
Utvändig och invändig släckning med rökdykare.   
 
Brandförlopp 
Se ovan. 
 
Skadeomfattning  
Södra delen av övervåningen mot balkongen kraftigt brandskadad. Vind och tak kraftigt 
brandskadad. Övriga delar av huset kraftigt rök och vattenskadad. 
 
Spridningsrisker  
Spridningsrisk till andra byggnader förelåg inte. 
 
UNDERSÖKNING 
 
Platsbeskrivning 
Villa i tre plan, källare, bottenvåning och övervåning samt vind. Villan var i 
träkonstruktion med putsad fasad. 
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Brandorsak 
En möjlig brandorsak var den askhink som fyllts på och ställts ut på altanen någon dag tidigare. 
Blåsten skulle kunnat få glöd från aska att antända den dynbox som stod i det vänstra hörnet av 
altanen.   
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
Besök på brandplatsen i samband med insatsen och därefter undersökning av brandplatsen dagen 
efter. Samtal med rökdykare och Styrkeledare från Bergslagens Räddningstjänst. Polisen meddelade 
tidigt att misstanke om brott ej förelåg och gjorde därför ingen egen utredning av brandorsak. 
Askhinken kunde inte hittas vid undersökningen. 
 
 
SÄNDLISTA: MSB 
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall 

Olycksutredare / Insatsledare        
Tel: 0586-63622 
Mobil: 073-5058861 
E-post: larz.eidwall@brt.se 

 

 
Bild1: Altanen södra sidan om huset 
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Bild 2 Bild tagen av inringaren från L  precis efter att samtalet med SOS avslutats. 




