
 
 
 
 
 
 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG 

 Datum: 2015-06-03 
 Diarienr: E 605 

 

OLYCKSUNDERSÖKNING  
 

 
 
Innformation om olyckan:  
 SOS ärendenummer: 5491651 
 Eget larmnr: 201500750 
 Larmtid: 2015-05-27 kl: 22:17  
 Adress:  
 Händelsetyp: Brand i byggnad 
   
  
Uppdragsgivare: Räddningschefen 
Undersökningen utförd av: Stig Torell, brandmästare 
Granskat av Håkan Karlsson, brandmästare 

 

 
Postadress  Besöksadress Telefon Telefax E-post adress 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA SKARABORG 
Majorsgatan 1 
541 40  SKÖVDE 

Brandstationen 
Majorsgatan 1 
SKÖVDE 

0500-42 40 00 vx 
Direkttelefon 
 

0500-42 40 40 rtos@skovde.se 
Handläggarens E-post adress 
stig.torell@rtos.se 
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Bakgrunds beskrivning 

Grannar upptäcker brand från fastighetens baksida, innehavaren är ute på 
promenad med sin hund. När räddningstjänsten kommer fram är hela byggnaden 
brandutsatt. Brande släcks men fastigheten är totalskadad. Fastigheten är äldre 
träbyggnad med två våningsplan, uppvärmning via vedeldning. Taket är utfört i 
s.k. spåntak klätt med plåt. Fastigheten hyrs av en äldre person som bor ensam. 
 

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen är att försöka klarlägga orsak till branden. 

Avgränsningar 

Undersökningen utvärderar inte räddningstjänstens insats 

Datainsamling 

Utredaren har intervjuat räddningsledaren och grannar. 
Medverkat vid polisens tekiska utredning. 

Utredningsmetod  

Ingen etablerad metod har använts. 

Händelsförlopp 

Innehavaren har under kvällen grillat ute och ska ta en promenad med sin hund, 
innan promenaden tänder man i spisen. Grannar upptäcker senare att det slår ut 
lågor och rök från fastighetens södra sida vid uteplatsen. Räddningstjänsten 
larmas, vid ankomst har branden spridit sig och omfattar hela undervåningen 
samt tak.   

Direkta orsaker till olyckan 

I samband med teknisk undersökning har polisens sökhund inte markerat 
förekomst av någon lättantänlig vätska. Vid det sannolika startutrymmet och 
startplats för branden återfanns inkommande el med proppskåp. Proppskåpet har 
omfattande brandskador inne vid anslutningar och proppar. Det går inte att 
utesluta att branden startat genom el relaterad orsak. Undersökningen kan 
fastställa att den vedeldade spisen inte är orsak till branden. 
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Bakomliggande orsaker till olyckan 

Kan vara tekniskt fel vid eller i elskåpet. 

Insatsen 

Utvärderas inte 
 
Sammanfattning/slutsatser 

Branden har startat inne i fastighetens kök, troligen i nv hörnet i anslutning till 
inkommande el och proppskåp. Detta stämmer med iaktagelser från de som 
upptäcker branden sant spår från brandförloppet. Fastigheten är totalskadad, inga 
fysiska skador på personer har uppstått i samband med branden. 

Förslag på åtgärder 

Inga förslag till åtgärder. 

Återföring av kunskap 

Polisens tekniska avdelning 

Räddningstjänstens personal 
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