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Anledning till undersökningen: 

Brand i byggnad  - Degerfors 
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Uppdragsgivare:  Bergslagens Räddningstjänst 
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
Undersökningen utförd:  2016-01-18 av Olycksutredare Larz Eidwall 
Övriga deltagare:  - 
Bilagor: Bilder 
                                                
Upplysningar om branden 

Larmtid:  2016-01-18 kl. 13:56  
Adress:   Degerfors 
Olyckstyp:  Brand i byggnad 
Objektstyp:  Villa 
Startutrymme:  Vedskjul 
Startföremål:  Askskopa 
Brandorsak:  Kvarglömd aska i en askskopa 
Insatsrapport nr: 2016000097 
 
Sammanfattning – Erfarenhet 
Mannen i huset har tömt aska med en askskopa och sedan tömt askan i soptunnan. 
Förmodligen har han missat att det var aska kvar i skopan när han placerade den ute i 
vedskjulet. Eftersom det var en rutin att göra denna procedur varje dag i kanske många år 
missades det troligen att all aska var tömd ur skopan.  
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Larz Eidwall Olycksutredare 
 
HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP 
 
Före framkomst 
Mannen i familjen eldar ofta i sin kamin när det är kyligt ute. Han har som rutin att 
tömma kaminen på aska dagen efter att han eldat. Mannen gör likadant den här dagen 
också. Mannen använder en askskopa för att raka ut gammal aska. Han tömmer sedan 
askan i en påse och lägger påsen i soptunnan. Askskopan lägger han sedan ute i 
vedskjulet. Mannen går sedan och vilar i sin säng när senare upptäcker att det ryker 
utanför fönstret i sovrummet. Grannar har då redan upptäckt att det brinner i vedskjulet 
och ringer 112. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
Rökdykare släcker branden i vedskjulet samt att man öppnar upp gaveln på krypvinden på garaget 
och släcker branden som spridit sig dit. Veden lämpas ut ur skjulet och ventilation gör med hjälp av 
fläktar i garaget och förrådet. 
 
 
 



  ID brandutredning 

  

 

Brandförlopp 
Aska sprider sig förmodligen till veden i skjulet och skjulet brinner sedan kraftigt. Branden sprider 
sig sedan via takfoten in på krypvinden. 
 
Skadeomfattning  
Vedskjulet totalförstört. Delar av garaget rök och brandskadat samt lättare 
rökskador i övriga huset. Elen slås ut i garaget och förrådet samt andra delar av 
huset. 
 
Spridningsrisker  
Stor spridningsrisk till huset. Ingen spridningsrisk till övriga byggnader. 
 
UNDERSÖKNING 
 
Platsbeskrivning 
Enplansvilla med vind i tegel och träkonstruktion. Hopbyggt garage och förråd. På garagets 
norrsida har ett vedskjul byggts. Förbindelse via en dörr från förrådet till vedskjulet. 
  
Brandorsak 
Med stor sannolikhet har inte askskopan tömts helt utan kvarglömd aska har 
antänt veden i vedskjulet. Ingen annan tänkbar brandstiftare kunde hittas. 
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
Intervjuer med mannen och kvinnan i huset samt besök på platsen vid brandtillfället. 
 
SÄNDLISTA: MSB 
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall 

Olycksutredare / Insatsledare        
Tel: 0586-63622 
Mobil: 073-5058861 
E-post: larz.eidwall@brt.se 
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Bild 1. Vedskjulet påbyggt mot garaget. 
 
 

 
 
Bild 2. Branden har spridit sig via takfoten inne i skjulet. 



  ID brandutredning 

  

 

 
 
Bild 3. Håltagning i krypvinden på garaget. 
 
  

 
 
Bild 4. Askskopan 
 
 
 




