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Sammanfattning 

Lördag morgon den 7 december brann en villa i Grava-Rud i Karlstad ned till grunden. Brandförloppet 

var väldigt snabbt och räddningstjänstens arbete koncentrerades till att förhindra spridning till 

angränsande garagebyggnad. En person skadades i samband med branden. Utredningen visar att 

branden startade i tvättstugan och orsakades mycket troligt av en halogenglödlampa.  

 

Syfte och mål 

Syftet med brandutredningen var att fastställa orsaken till branden. I rapporten redovisas hur 

brandutredningen har genomförts och vilka slutsatser som har dragits från intervjuer, 

brandplatsundersökningar och undersökningar av säkrat materiel. Målsättningen är att erfarenheter 

från undersökningen ska kunna användas för att förbättra brandsäkerheten och minska antalet 

bostadsbränder. 

 

Undersökningen utförd av 

Magnus Lundqvist, brandingenjör, Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Brandplatsundersökningar 

har genomförts den 11, 12 och 13 december. Brandplatsen har varit avspärrad med 

räddningstjänstens avspärrningsband.  
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Beskrivning av objektet 

Byggnaden är en villa i ett plan med tillhörande vind under sadeltaket. Byggnaden är utformad i en 

vinkel med öppen planlösning. Stommen är av trä och fasaden är av stående träpanel. Taket är täckt 

med betongpannor.   

 

Bild 1. Planlösning enligt bygghandlingarna. 

 

 

Beskrivning av händelsen 

En granne hör ett sprakande ljud och ser att det brinner mot baksidan i ett rum som inrymmer en 

tvättstuga. Han larmar SOS, larmet inkommer kl 05:33. Samtidigt ansluter en annan granne och de 

börjar banka på ytterdörren för att väcka de som vistas i villan. De vet att villaägarna är i Thailand, 

men är osäkra på om farföräldrarna som vaktar villan är hemma. Personerna i byggnaden säger sig 

ha vaknat av brandvarnarna och utrymmer efter att ha genomfört ett släckförsök med vatten från en 

kran i köket. Enligt uppgift från mannen i huset så brinner det för fullt i hela tvättstugan. I samband 

med släckförsöket bränner mannen sig ordentligt på fotsulorna från en plastmatta som har smält av 

värmen från branden. 

Första fordon anländer kl 05:42. Vid räddningstjänstens ankomst verifieras att inga personer finns 

kvar i villan. Branden har gått igenom ytterväggen på baksidan och även börjat sprida sig upp till 

vinden. Innan räddningsinsatsen har hunnit påbörjas är det en fullt utvecklad brand uppe på vinden. 

Tvättstugan 

Sovrum 
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Ett försök görs att dämpa branden på vinden med skärsläckaren, men strax därefter rasar stora delar 

av yttertaket in och branden har då spridit sig i hela byggnaden. Vattnet som påförs har ingen effekt 

och beslut tas att istället förhindra spridning till det intilliggande garaget. När branden är släckt har 

hela villan brunnit ned till grunden, förutom husgaveln som vetter mot garaget. 

 

Bild 2. Vy från garageuppfarten som visar framsidan på villan under släckningsarbetet. 
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Bild 3. Vy från sovrummet vid husgaveln längst bort från tvättstugan och bort mot husgaveln vid 

garaget. 

 

Upplysningar och information 

Mannen och kvinnan som vistades i villan har inledningsvis inte uppfattat brand på någon annan 

plats än i tvättstugan. Uppgifter från grannen som upptäcker och larmar om branden tyder också på 

att det är i tvättstugan som det brinner. Även räddningsledarens uppfattning vid ankomst till 

skadeplatsen är att det är i tvättstugan som det brinner. Vid denna tidpunkt finns inga spår av brand 

på utsidan av byggnaden.  

Enligt uppgift ska tvättmaskinen vara den enda apparat/maskin som är inkopplad till elnätet i 

tvättstugan. Tvättmaskinen ska inte ha använts på flera dagar. I fönstret vid sidan av tvättmaskinen 

har en bordslampa varit placerad. Den har varit kopplad till elnätet via ett uttag ovanför 

tvättmaskinen. Eventuellt har lampan varit kopplad till en timer. Det är enligt uppgift i så fall troligt 

att timern tänder lampan vid 05:30-tiden, vilket är tiden då mannen som bor i huset brukar gå upp. 

Fastighetsägarna är dock osäkra på om lampan varit kopplad till en timer eller inte. Familjen har en 

katt som vid flera tillfällen tidigare har vält ned lampan med följd att glödlampan har gått sönder och 

att jordfelsbrytaren har löst ut. 

Villan har en öppen planlösning och dörren till tvättstugan står alltid öppen, då kattlådan är placerad 

i tvättstugan. På väggen ovanför tvättmaskinen fanns en luftventil till vardagsrummet. Kvinnan som 

var husvakt var uppe på toaletten vid 05:00-tiden utan att känna någon röklukt.  
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Bild 4. Tvättstugan efter att den har grovröjts. Markeringen i bilden är den plats där grannen 

observerar branden. Hålet i altanen längst ned i markeringen är en genombränning ovanifrån, 

troligen från delar av taket/väggen som har fallit ned. 

 

Brandplatsundersökning 

Mot bakgrund av upplysningar och information bestämdes brandplatsområdet till tvättstugan. 

Utrymmet grovröjdes och finröjdes. På golvet under fönstret påträffades en bordslampa. Trådarna 

från sladden ledde bak mot tvättmaskinen. Området bakom tvättmaskinen finröjdes men inga spår 

av stickkontakt eller timer påträffades. Det är troligt att rester från stickkontakt och en eventuell 

timer har försvunnit i grovröjningen. Ingen annan elektrisk apparatur påträffades. Upplysningarna 

angående lampan erhölls först efter att fyndet av lampan presenterats för fastighetsägarna. 
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Bild 5. Tvättstugan efter finröjning. Markeringen under elementet visar var bordslampan påträffades. 

 

Inledningsvis fanns uppgifter att en avfuktare för krypgrunden som skulle vara placerad under golvet 

till tvättstugan kunde vara en möjlig brandorsak. Det fanns också genombränningar i golvet, främst 

kring elementet vid den vägg där grannen ska ha upptäckt branden.  Enligt uppgifter från ägarna 

skulle avfuktaren vara bortplockad, men för att undanröja tvivel sågades golvet upp och det kunde 

konstateras att branden inte hade kommit underifrån. 
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Bild 6. Uppsågade golvet. Uppe i vänstra hörnet ses nederdelen av elementet och genombränningen 

precis till höger. Branden har spridit sig en kort bit in under golvet men hejdats av isoleringen. 

 

Undersökning av säkrat materiel 

I bordslampan som hittades på golvet under elementet satt en halogenglödlampa. Efter att smälta 

avlägsnats från glödlampan och sockeln rengjorts kunde konstateras att halogenglödlampan kom 

från ICA Home och var på 30 W med E14-sockel. På ytterkolven fanns fortfarande en stålram för 

lampskärmen. Ytterkolven på lampan var trasig med ett öppet hål. På insidan av ytterkolven och på 

halogenlampan fanns sot och en smälta av något slag, eventuellt från lampskärmen. Samma typ av 

smälta fanns på övre delen av bordslampan. Bordslampan låg på golvet under stora mängder 

materiel från innertak och yttertak som hade rasat in under brandförloppet.  Sotet och smältan på 

insidan av ytterkolven och på halogenlampan tyder på att ytterkolven gått sönder i ett tidigt skede, 

innan taket rasat in. 

Försök genomförs med en likadan halogenglödlampa som vid branden. Ett hål i ytterkolven skapas 

med hjälp av spik och hammare och öppningen görs så lik lampan från branden som möjligt. 

Halogenlampan tänds och yttemperaturen på halogenlampan mäts med hjälp av värmekamera. 

Temperaturen mäts efter en kort stund till omkring 400°C. 
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Bild 7. Bordslampan som hittades på golvet under elementet. 

 

 

Bild 8. Halogenglödlampan. Insidan och utsidan är sotig med en tydlig smälta av något slag. 
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Bild 9. Försök med halogenglödlampa av samma sort som vid branden. Halogenlampan lyser trots att 

ytterkolven har gått sönder till skillnad från en vanlig glödlampa. 

 

 

Bild 10. Med hjälp av värmekamera mäts yttemperaturen på halogenlampan till ca 400°C. 
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Bild 11. Med hjälp av värmekamera mäts yttemperaturen på halogenlampan till ca 400°C. 

 

Slutsatser 

Mot bakgrund av uppgifter och information, resultatet från brandplatsundersökningen och 

undersökningen av säkrat materiel kan det primära brandområdet bestämmas till tvättstugan och att 

mycket trolig brandstiftare är halogenglödlampan till bordslampan. Vid försök har halogenlampan 

visat sig vara tillräckligt varm för att kunna starta en brand, samtidigt som inga andra troliga orsaker 

till branden har påträffats.  

Ett troligt scenario är att katten har vält ned lampan från fönsterbrädan och att ytterkolven har gått 

sönder när lampan slår i golvet. Därefter kan lampskärmen ha kommit i kontakt med 

halogenglödlampan och orsakat branden. I tvättstugan har även förvarats vinterjackor, kläder, skor 

och liknande materiel som halogenlampan kan ha kommit i kontakt med och orsakat branden. 

Lampan kan ha tänts av en timer på morgonen, då tidpunkten för branden stämmer väl överens med 

tidpunkten då övriga lampor på timer tänds. Det bedöms dock som troligare att lampan har varit 

tänd när den välts ned, då det krävs tid för att halogenlampan ska antända brännbart materiel. Det är 

inte heller säkerställt att det fanns någon timer till lampan utifrån de uppgifter som lämnats och inga 

rester från någon timer har påträffats. 
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Övrigt 

Byggnaden var utrustad med ett vidarekopplat inbrottslarm med tillhörande rökdetektor. 

Rökdetektorn var placerad i vardagsrummet. Larmet var även kompletterat med vanliga 

brandvarnare som var placerade i barnens sovrum. Av oklar anledning fungerade inte det 

vidarekopplade brandlarmet. Larmcentralen har inte fått indikationer på vare sig brand eller tekniskt 

fel. Brandvarnarna som aktiverades var de som var placerade i sovrummen. 

 

Erfarenheter 

Nya typer av ljuskällor kan orsaka brand. Halogenglödlampan har delvis ersatt den traditionella 

glödlampan. Halogenlampan blir väldigt varm och till skillnad från den traditionella glödlampan som 

slocknade direkt om ytterkolven gick sönder så fortsätter halogenlampan att lysa. 

Brandvarnare räddar liv. Även om grannen bankar på ytterdörren så menar personerna som vistades 

i byggnaden att de vaknade av brandvarnaren. Kort tid efter att personerna utrymt är byggnaden helt 

rökfylld och taket rasar in.  

 

 

 


