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Tomas Fransson  ___________________________________________________ 
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2014-10-24 Brand i Byggnad  Kungsör 

Ärendenummer 

SOS Alarm 12-2314734-2 

VMKFB 201400658 

 

Syftet med utredningen 

Att undersöka insatsens genomförande och metoder och även samarbetet med 

Ambulans och Polis.  

 

Uttdrag ur BBL AT fredag 25/10 

 

 

Det första larmet till polisen på fredagseftermiddagen kom från en person som var orolig för en 

kvinna i huset, som ligger i  några kilometer från  i riktning mot Kungsör. När 

polispatrullen kom dit möttes de av en hotfull, beväpnad man och kallade då på förstärkning. 

Mannen kom sedan ut på en balkong med ett vapen, enligt en vittnesuppgift en pistol, och öppnade 

eld mot poliserna, som sköt tillbaka. Ingen polis träffades, och det är oklart om polisens 

eldgivning träffade mannen. 

”- Vi kan inte säga något om det i det här läget, säger polisens pressinformatör Victoria 

Holmgren.” 

När skottlossningen inträffade hade det av ännu oklar anledning redan börjat brinna i huset. 

Räddningstjänsten larmades, men kunde inte börja släckningsarbetet innan polisen säkrat 

området. Under släckningen i övervåningen på villan påträffades sedan två döda människor. En 

av dem är identifierad som en 55-årig kvinna. Den andre är med all sannolikhet den beväpnade 

mannen. Han är dock ännu inte slutgiltigt identifierad, enligt polisen på grund av att kroppen är 

svårt brännskadad. 

Kropparna har förts till rättsmedicinska enheten i Uppsala för obduktion, där dödsorsakerna ska 

fastställas. Utöver den informationen vill polisen i nuläget inte svara på ytterligare frågor om vad 

man tror hänt i och omkring huset. 

”- Utredningen får visa det exakta händelseförloppet, men just nu går vi inte in på fler detaljer, 

säger Victoria Holmgren.” 
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Sammanfattning och konsekvenser av branden 

Fredag 24/10 inkommer larm om villabrand i  på väg 250 mellan Köping och 

Kungsör.  

Larmet kommer via Polisen som meddelar att platsen för branden även är en 

brottsplats vilket medför att vi inte får tillträde till brandplatsen innan den är 

säkrad. 

Två personer och en hund hittas avlidna i villan och plockas ut av 

räddningstjänsten. 

Branden släcks sedan och ansvaret för efterbevakningen lämnas över till Polisen. 

 

Objektet 
Villa i 1,5 plan 
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Platsbeskrivning 

 

 vid väg 250 mellan Köping och Kungsör 

  
 

Brandens upptäckt 
Branden upptäcktes av poliser på plats 

 

Brandorsak 

Anlagd brand i samband med annat brott 

 

Insatsens genomförande 
Fredag 24/10 inkommer larm om villabrand i  på väg 250 mellan Köping och 

Kungsör. Larmet kommer via SOS Alarm från Polisen och på väg ut till 

brandplatsen får vi besked om att brandplatsen inte är säkrad och brytpunkt blir 

vid korsningen V 250 och V 572 vid  i väntan på klartecken från 

Polisen. 

 

Några minuter senare får vi klartecken att åka fram och vid framkomst har vi en 

fullt utvecklad brand på övervåningen i villan. Vi tar kontakt med polisen på plats 

och får veta att två personer och en hund befunnit sig i villan, och att mannen som 

tidigare hotat polisen med en pistol troligtvis tagit sitt liv på balkongen på 

övervåningen. Vi gör då klart för att söka efter en kvinna och en hund. I samband 

med slangutläggningen smäller det 3-4 skott igen, poliser och brandmän söker sig 

i skydd, men troligtvis så berodde nog smällarna pga. Ammunition som påverkats 

av branden. 

 

Förstärkning från Arboga rekvireras till platsen och senare även från Kungsör. 

 

Rökdykare genomsöker nedervåningen utan att hitta någon, övervåningen är 

övertänd vilket omöjliggör genomsök där. När branden senare dämpas något kan 

rökdykarna gå upp och hittar då en avliden person som bärs ut. Ytterligare en 

avliden person plockas efter det ner från balkongen via stege. 
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I ett tidigt skede så används PPV fläkt för att säkra nedervåningen då det var hål i 

fönstren på båda gavlarna på övervåningen. Vatten lades på båda gavlarna utifrån 

för att dämpa branden och lågorna som slog ut. 

 

Efter samråd mellan RCB och PIC beslutas att försöka släcka branden för att 

underlätta för Polisen tekniker att göra en vettig utredning. Efter en stund lyckas 

räddningstjänsten att dämpa ner och så småningom även att släcka branden. 

När övervåningen till slut är släckt och ventilerad, hittar vi även hunden som finns 

i samma rum där vi hittade kvinnan. 

 

Vattenförsörjningen sker med tankbilar från Köping och Arboga och även från 

Bas 4 Kungsör. 

Totalt så används 2 släckbilar och två tankbilar samt 15 brandmän i släckarbetet 
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Samtal 112                        Tid                    Tid efter inkommande  
Inkom  15,11,23 

Besvarat  15,11,25  00,00,04 

Förlarm  15,12,13  00,00,46 

Förstärkningslarm Arboga 15,17,00  00,05,37 

Passningslarm Kungsör 15,34,00  00,23,37 

 

Tid från 112 samtal till första larm  00,00,46 

                                                         

Resurser VMKF   Framme 

2-24-2040 Tank Köping   15,20,07 

2-24-2010 Bas 1 Köping   15,20,02  

2-24-2080 Insatsledare   15,19,57 

2-24-2180 RCB 

2-24-2340 Tank Arboga 

2-24-2310 Bas 1 Arboga                    

2-24-2510 Bas 4 Kungsör 

                                      

Larmade enheter övrigt   Insatta enheter övrigt 

Polis - 12 fordon varav 8 på plats vid branden och övriga med kringuppgifter  

Ambulans     3 Bilar 

 

Beredskap under insats 

2-24-2510 Bas 4 Kungsör    4 man 

2-24-2550 Skärsläckare Kungsör   1 man 

 

Sammanfattning och slutsats 

- Ovanlig situation med en olycksplats som inte var säkrad polisiärt vilket 

medförde en viss fördröjning innan släckningsarbetet kunde påbörjas. 

Informationen om detta fungerade mycket bra tack vare Rakel och RAPS 

kanalen som alla enheter på väg fram hade tillgång till. 

- Under inledningsfasen av släckningsarbetet så hörde 4 skarpa smällar 

inifrån fastigheten vilket troligen kom från ammunition i vapnet som fanns 

i branden. Vilken risk detta innebar för insatspersonalen är oklart. 

- Händelsen började som ett polisärende som senare övergick till att även 

innefatta räddningstjänst. Samarbetet mellan räddning och polis fungerade 

mycket bra och det var aldrig några oklarheter om ansvarsfördelningen. 

- Landstinget medverkade med flera ambulanser och ledningsfunktionen var 

även där tydlig.  Flera ambulanser kunde avvecklas ganska snart medan en 

lämnas kvar för personalens säkerhet. 

- Övertagandet av räddningsledarskapet kunde ha varit tydligare och 

fördelningen av arbetsuppgifter på brandplatsen likaså.  

 

 

 

 

2014-10-28 T Fransson 




