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Olycksundersökning lägenhetsbrand, Gnosjö 

 

Bakgrund 

Lagstiftning  

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kap 3 § 10 ska kommunen ”se till att 

olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

 

Uppdrag och avgränsning 

Undertecknad har fått i uppdrag av enhetschefen för enheten för utvärdering och lärande 

vid räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö att utvärdera olycksförloppet i samband med en 

lägenhetsbrand i Gnosjö kommun. 

Med anledning av att viss information kring händelsen är sekretessbelagd har denna 

information utelämnats. 

 

Metod 

Undersökningen bygger dels på intervju med yttre befälet på räddningstjänsten Gislaved - 

Gnosjö och dels på egen närvaro. Den bygger även på SOSAlarms utlarmningsrapport 

samt insatsrapport från räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö (årssekvensnummer 

2014000334). 

 

Undersökningen utförd av 

Pär Liljekvist, Räddningstjänsten Värnamo 

 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i en lägenhet i ett bostadshus i två våningsplan, innehållande fyra 

lägenheter (två lägenheter på vardera våningsplan). Byggnaden är uppförd ca 1990. 

Husets stomme är utförd av både brännbart och icke brännbart material. Byggnadens 

fasad är klädd med träpanel. Lägenheterna är brandtekniskt avskiljda från varandra i 

brandteknisk klass EI60. Detta innebär att brandspridning mellan lägenheter skall 

fördröjas under 60 minuter. Lägenheternas väggar består av gipsskivor med ytskikt av 

brännbart material (tapet). I lägenheten finns normal mängd möbler. 

Lägenheterna på markplanet har entrédörrar direkt mot det fria. Lägenheterna på det övre 

planet nås via separata entrédörrar på bottenvåningen. 

Lägenheten saknar brandvarnare. 

Det är osäkert i vilken omfattning det funnits någon person i lägenheten under 

brandförloppet. Det kan dock inte uteslutas att lägenhetsinnehavaren funnits i lägenheten 

under det tidiga brandförloppet. Denna person återfanns utanför lägenheten och bedöms 

ha varit begränsad i sin handlingsförmåga att agera på ett riktigt sätt vid branden. 

Räddningstjänsten 
Förebyggande enheten 
Pär Liljekvist, Stf Räddningschef 
Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personen tycks dock ha försökt att påkalla hjälp av kringboende utan att lyckas. Det fanns 

personer i två av grannlägenheterna, dock inte i lägenheten ovanför den aktuella 

lägenheten. 

 

Olycksförlopp 

Den brandplatsundersökning som gjorts kan inte klargöra brandorsaken. 

Branden upptäcktes av en polispatrull som larmats till adressen i ett annat ärende. De 

larmar SOSAlarm via sin ledningscentral. 

 

Räddningstjänsten får larmet kl 05:05. 

 

Vid räddningstjänstens framkomst är lägenheten helt rökfylld. 

Vid rökdykarnas inträngning finner rökdykarna brand som de inledningsvis släcker ner. 

Därefter öppnar Räddningstjänstens personal lägenhetens fönster för att få ut den rök som 

samlas där. 

Avslutningsvis vädrar de också ut rök från grannlägenheten ovanför den aktuella 

lägenheten. 

 

Diskussion/erfarenheter 

Personer som har bedömts behöva stöd från samhället, exempelvis hemtjänsten, 

socialtjänsten och så vidare är överrepresenterade i dödsbrandstatistiken. Det är inte 

sällan dessa har begränsade förutsättningar att agera på ett rationellt sätt vid en brand. Vid 

denna brand har personen varken försökt att släcka branden, som torde ha varit ganska 

begränsad, eller larmat räddningstjänst via 112. 

Utifrån detta bör samhället i sin biståndsprövning också göra en bedömning kring 

behovet av förhöjt brandskydd. Exempel härpå är vidarekopplat brandlarm, brandredskap 

och spisvakt. 

Utredaren konstaterar också att upptäckten av branden fördröjdes avsevärt eftersom det 

inte fanns någon brandvarnare i lägenheten. Ej heller fanns det brandvarnare i 

grannlägenheten. 

Genom att brandpersonalen släckt branden på, ett insatsmässigt, försiktigt sätt så har 

många intressanta och viktiga data kunnat tas till vara vid brandplatsundersökningen. 

 

Förslag till åtgärder 

Räddningstjänsten Gislaved - Gnosjö föreslås: 

 Att föra en dialog med de myndigheter inom Gislaved och Gnosjö kommuner som ger 

socialt stöd, att även värdera behovet av utökat brandskydd för de personer som de 

stödjer. 

 Att föra dialog med fastighetsägare till flerfamiljshus om nyttan med brandvarnare. 

Dialogen bör innefatta att det finns en nytta även för fastighetsägaren själv att denne 

monterar och underhåller brandvarnarna i sitt fastighetsbestånd. 

 Att överväga att utföra så kallad bostadstillsyn i flerfamiljshus. Härvid bör man 

inrikta sig på fastighetsägare med ett mindre fastighetsbestånd. 

 

  

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, räddningstjänsten 

Gislaved – Gnosjö, räddningstjänsten Värnamo kommun 

 

 

 

 

Pär Liljekvist 

Brandutredare            


