
16-05-24 

 1

                     Dödsbrand i villa  
         (Halmstad 2016-01-27) 
 
 
Handläggare: Mattias Sjöström  
OU-nr: 2016-03 
 
 

Dödsbrand i villa, Gullbranna, Halmstad 

 

 

 

 

 

 
Uppdragsgivare: Räddningstjänsten Halmstad  
Uppdrag:  Olycksutredning 
Utredningen utförd: 2016-02-07 tom 2016-05-10 
Bilagor:  2 st 
 
 

Upplysningar om olyckan 

Larmtid:  Onsdag, 2016-01-27, kl. 13.39 
Adress:   
Fastighet:   
Olyckstyp:  Dödsbrand vid brand i byggnad  
Objektstyp:  Bostad, fristående villa 
Händelserapport: 2016000209 
SOS nr:  17.2019453.2 
 



16-05-24 

 2

Innehållsförteckning 
 

1. Bakgrund och syfte ............................................................................. 3 

2. Uppdrag och begränsningar ............................................................... 3 

3. Utredningsmetod ................................................................................. 3 

4. Sammanfattning ................................................................................... 4 

5. Platsbeskrivning .................................................................................. 5 

6. Händelse- olycksförlopp ..................................................................... 6 

7. Skadeomfattning .................................................................................. 8 

 7.1 Byggnaden i stort ........................................................................................... 8 

 7.2 Brandskador utvändigt ................................................................................... 9 

 7.3 Brandskador invändigt .................................................................................. 10 

8. Primärbrandområde ........................................................................... 12 

9. Brandorsak ......................................................................................... 13 

10.Troligt olycksförlopp ......................................................................... 14 

11.Disskusion ......................................................................................... 16 

 11.1 Allmänt kring brand hos äldre och riskgrupp för dödsbrand ...................... 16 

 11.2 Förhindra brands uppkomst ....................................................................... 17 

 11.3 Förhindra och begränsa snabba brandförlopp ........................................... 18 

 11.4 Snabbare upptäckt ..................................................................................... 19 

12.Dödsbränder i Halmstad ................................................................... 20 

13.Erfarenheter och förbättringsförslag ............................................... 21 

 13.1 Förhindra brands uppkomst ....................................................................... 21 

 13.2 Förhindra och begränsa snabba brandförlopp ........................................... 21 

 13.3 Snabbare upptäckt ..................................................................................... 21 

14.Undersökning .................................................................................... 22 

 14.1 Utredningens gång ..................................................................................... 22 

 14.2 Bilagor ........................................................................................................ 22 

 14.3 Erfarenhetsåterkoppling ............................................................................. 22 

 14.4 Förutsättningar för utlåtande ...................................................................... 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16-05-24 

 3

1. Bakgrund och syfte 
LSO (Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778), Efterföljande åtgärder 3 kap, 10§ anger att när en 
räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. 
 
Varje år omkommer mellan 70-100 personer vid bränder. Huvuddelen av dem sker i bostäder genom 
sängrökning. Tydligast riskgrupp är äldre- funktionsnedsatta- dementa och/eller personer med sociala 
problem. Denna brand var en brand i en bostad där en äldre kvinna 77 år omkom.  
 
Syftet med utredningen är att lära för framtiden. Detta kan ske genom förbättringsförslag rörande 
såväl byggnadskonstruktion, materialval, tekniskt skydd, organisatoriskt skydd såsom erfarenheter 
kring räddningstjänstens egen insats osv. 
 
Fokus för räddningstjänsten är därför inte att säkra spår i syfte att koppla någon speciell person till 
olika platser, händelser etc. Detta är totalt oviktigt för räddningstjänstens utredningsarbete. 
Räddningstjänsten är dock intresserad av en trolig orsak vilket kan vara att branden- olyckan skett 
uppsåtligen, genom slarv eller okunskap. Vem som gjort det är av ingen betydelse.  
 
Räddningstjänst, polis, försäkringsbolag, arbetsmiljöverk, haverikommission m.fl. har alla sina olika 
utgångslägen och syften för sina utredningar och arbetet på och efter en brand eller olycka. 
Beviskraven för räddningstjänsten i detta sammanhang är inte att jämställa med en utredning som 
ligger till grund för en rättsprövning i t.ex. brottsmål eller liknande. Räddningstjänsten vill här påpeka 
att en straffande kultur mycket sällan leder till bra lärande. Det är därför viktigt att ta del av 
räddningstjänstens utredningar med fokus på lärande och inte straffande. 
 

2. Uppdrag och begränsningar 
Uppdragsgivare är Räddningstjänsten i Halmstad. Inriktning på utredningen är olycksorsak och 
olycksförlopp. Det finns också ett stort värde i att samla ihop dokumentation efter en allvarlig olycka, 
vilket också tillgodoses genom en utredningsrapport. 

Utredningen avser att täcka in händelsen från det att branden uppmärksammades till det att 
räddningstjänsten hade branden under kontroll och kvinnan ute ur byggnaden. 

3. Utredningsmetod 
Faktaunderlag och sammanställning av resultat i rapport har skett genom checklistmetoden- 
strukturerad frågelista. Redovisning av olycksorsak och olycksförlopp sker genom denna fördjupade 
utredning (olycksutredning) och dess bilagor. 
 
Nedan syns det större utredningsstegen som genomgåtts under utredningen. 
 
 

1. Insatsrapport, loggar, bilder etc. 
2. Preliminär dödsbrandrapport till MSB 
3. Samtal med räddningspersonal 
4. Kontakt med polis 
5. Avlyssning av 112 samtal till SOS 
6. Platsbesök 
7. Rättsmedicinsk dokumentation 
8. Förhörsprotokoll polisen 
9. Analys av material 
10. Olycksutredningsrapport 
11. Dödsbrandrapport till MSB 
12. Erfarenhetsåterkoppling 
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4. Sammanfattning 
En brand uppstår i en villa på ett bord invid en säng där en funktionsnedsatt kvinna befinner sig. 
Branden uppmärksammas av kvinnans man som också genomför släckförsök innan han larmar 
räddningstjänsten via 112. SOS larmar ut räddningstjänsten kl 13.39 en vardagsförmiddag. 
Räddningstjänsten har ca 13,7 km framkörningssträcka och får under framkörning kompletterande 
information från SOS. En kvinna befinner sig kvar i byggnaden. 
 
Vid räddningstjänstens framkomst slår lågor ut från ett 
fönster på byggnadens framsida, vilket är det rum som 
aktuell kvarvarande kvinna befinner sig i. 
Räddningstjänsten möter mannen i huset utanför och 
han är brännskadad. Mannen omhändertas omgående 
av ambulanspersonal medan räddningstjänsten sätter 
en vattenstråle rakt in genom fönstret omgående, 
samtidigt som rökdykargruppen påbörjar ett invändigt 
angrepp via dörr in i byggnaden. Branden är 
omfattande och slås ner i takt med att rökdykarna 
avancerar framåt. En omkommen kvinna återfinns i en 
säng i den del av vardagsrummet som utgörs av en 
sovrumsdel. Kvinnan tas ut ur byggnaden och 
transporteras genom Fonus försorg från platsen. 
 
Branden bedöms ha börjat genom att ett levande ljus 
funnits på ett bord invid den säng där kvinnan befann 
sig. Ljuset bedöms ha antänt brännbart material på 
bordet och sedan spridit sig till omgivande möbler inkluderat den säng där kvinnan befann sig. 
Mannen har genomfört släckförsök liksom försök att få den funktionsnedatta kvinnan från platsen utan 
att lyckas. Kvinnan bedöms ha omkommit som direkt följd av brand och var avliden då rökdykarna 
återfann henne. 
 
Huvuddelen av de dödsbränder som inträffar i Sverige 
drabbar en redan känd riskgrupp. Äldre, 
funktionsnedsatta och/eller personer med sociala 
problem. Även denna olycka bedöms ha en tydlig 
koppling på redan känd riskgrupp. Kombinationen av 
äldre och funktionsnedsättning och levvande ljus invid 
säng är ytterst olämplig. Risken för att personen får 
brand i kläder eller som i detta fall, brand sprider sig till 
säng är hög, liksom den begränsade förmågan för 
personen att själv genomföra släckinsats eller att sätta 
sig själv i säkerhet. 
 
Att förhindra denna typ av bränder, begränsa 
konsekvensen om det ändå inträffar samt att skapa bra 
förutsättningar för snabb hjälp till platsen om det ändå 
händer är mycket centrala och viktiga.  
 
Dagens demografiska utveckling tillsammans med kvarboendeprincipen medför att allt fler äldre- 
funktionsnedsatta kommer att finnas i sina egna boenden. Ofta helt utan egen möjlighet att sätta sig i 
säkerhet då tex brand brutit ut. Hemtjänstens möjlighet att observera detta kommer att vara en viktig 
länk framöver. Här syns vikten av att hemtjänsten har tydliga rutiner för hur man kan förfara när en risk 
för dödsbrand syns finnas. 
 
Möjligheten till bostadsanpassning i samma takt som vård och omsorgsbehovet ökar vore ytterst 
önskvärt. Finansieringen brukar vara ett område som utgör ett tydligt hinder. Detta måste överbringas 
på något sätt. Gärna genom att de olika aktörerna samverkar i syfte att rädda det enskilda livet och 
samtidigt spara samhällsresurser i form av kostsamma sjukvårdsinsatser vid allvarliga brännskador. 
Men också genom att minska risken för att andra människor råkar illa ut, t.ex. vid en brand i ett 
flerbostadshus. 
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5. Platsbeskrivning 
Aktuell villa ligger i Gullbranna strax söder om Halmstad tätort. Det är ca 13,7 km körväg från 
räddningstjänstens närmaste brandstation BAS inne i centrala Halmstad. I området finns i huvudsak 
fristående villor och sommarhus i ett plan med tillhörande garage och frigebodar. 
 

 

 
Byggnaden ägs av det par som är bosatta där. Byggnaden utgörs av en enplansvilla med en mindre 
krypvind utan källare. Byggnaden är uppförd med bärverk/träbjälklag och lockpanel i trä och med ett 
plåttak. Byggnaden är utformad i vinkel och sammantaget finns ca 92 kvm boyta exklusive det 
inbyggda uterummet motsvarande ca 24 kvm. Totalt ca 116 kvm boyta. Byggnaden värms med hjälp 
av en värmepump. 
 

 
 
I aktuell villa finns fyra rum, kök och toalett samt inbyggt uterum. Ingång till huset sker genom inbyggt 
uterum. Det större vardagsrummet var öppnat gentemot ett av de mindre sovrummen med ett valv och 
bildade således ett större vardagsrum sammankopplat med ett sovrum. 
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6. Händelse- olycksförlopp 
 

Samtal till 112: 
Onsdagen den 27 januari kl. 13.37.02 inkommer samtal till SOS via 112. Det är mannen i huset som 
ringer och meddelar att det brinner på ett bord ifrån ett värmeljus. I bakgrunden hörs en kvinna .  
SOS larmar samtidigt ut för-larm kl. 13.37.42 till räddningstjänsten i Halmstad.  
 
Samtalet bryts och SOS operatören återuppringer mannen igen och återfår kontakt med honom 
13.39.37. Mannen är rejält stressad men får fram att det brinner i hans hus på  och att 
hans fru är kvar inne och nu också tycks brinna. SOS drar huvudlarm Stort larm vid räddningstjänsten 
i Halmstad kl 13.39.44. I bakgrunden hörs en  kvinna, högt knastrande från branden samt i 
en bit in i samtalet hörs även glaskross och dunsar såsom att fönsterrutor går sönder och att saker 
ramlar ner. Ingen larmande brandvarnare hörs under samtalet. Samtalet varar drygt 5 minuter.  
 
Kl. 13.42 ger SOS totalinformation till utlarmade räddningsstyrkor som är på väg. Strax efter ca 13.43 
inkommer ytterligare ett samtal på 112 från en kvinna som meddelar att det brinner i Gullbranna. Hon 
själv befinner sig vid Gullbrannagården och ser kraftig rök och lågor slå ut från ett fönster i närliggande 
villaområde. 
 
Ca 13.52 ringer ytterligare en kvinna in på 112 och meddelar att hon är vid adressen  i 
Gullbranna och att det brinner kraftigt i huset. Hon meddelar också att en man är ute ur huset men att 
en kvinna bedöms vara kvar inne i huset. I slutet av detta samtal som varar ca 1 minut ankommer 
räddningstjänsten platsen, varpå kvinnan samtalar direkt med ankommande brandmän. 
. 
 
Larm: 
Larm till räddningstjänsten inkommer såsom för-larm kl 13.37.42. Huvudlarm med klar adress 
inkommer till räddningstjänsten kl. 13.39.44. Larmet rör brand i villa,  och med 
kompletterande text ”värmeljus, brinner i bord, försökt släcka……” 
 
Då räddningstjänsten är på väg utkommer SOS med en sk totalinformation kl. 13.42. 
Totalinformationen innehåller uppgifter om att det brinner på ett bord och att en person bedöms vara 
kvar i villan. Det hörs knastrande i bakgrunden, varpå det tycks brinna mycket. 2 ambulanser, polis 
och räddningstjänsten från Halmstad är larmade. Även förstärkningslarm i Halmstad har dragits kl. 
13.39.59  
 
 
Framkomst: 
Räddningstjänsten ankommer platsen ca 13.53 samtidigt som den sista uppringande kvinnan avslutar 
sitt samtal och övergår till att prata med räddningstjänsten som ankom platsen. 
 
Räddningstjänsten möts av uppringare samt en brännskadad man. Mannen meddelar att hans fru är 
kvar inne i huset. Räddningsledaren efterfrågar var i huset hon befinner sig och mannen svarar att hon 
ligger i sängen där det brinner som mest. Mannen omhändertas av ambulanspersonal omgående och 
transporteras direkt mot sjukhuset i Halmstad.  
 
Lågor slår då ut från fönster mot gatan och en stråle sätts omedelbart rakt in genom detta fönster 
medan övrig personal förbereder för livräddning med rökdykare via dörr på baksidan invid uterum. 
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Insats: 
Rökdykarna slår sönder fönsterruta i och öppnar den altandörr som de gör angrepp genom. Det 
brinner då rejält i takkonstruktionen i uterummet och uterummets fönsterrutor är trasiga ut mot 
trädgården. 
 
Rökdykarna avanserar in och släcker ner takkonstruktionen och noterar då att det brinner kraftigt ut 
genom det fönster som finns mellan uterum och huvudbyggnad invid själva ytterdörren. Rökdykarna 
gör släckinsats genom ytterdörren in i själva huvudbyggnaden och avanserar sedan framåt samtidigt 
som de släcker ner branden som är i det närmaste total i detta utrymme. 
 
Rökdykarna söker samtidigt av detta utrymme och noterar ett mindre utrymme direkt till vänster, vilket 
är en mindre garderob/förråd. Det fortsätter rakt in i det som är vardagsrummet och finner relativt fort 
en omkommen kvinna i en säng. Det konstateras att kvinnan är avliden och arbete påbörjas med att ta 
ut kvinnan ur byggnaden med hjälp av en plåtbår samtidigt som ytterligare brandhärdar slås ner under 
tiden. 
 
 

 
 
Då den avlidna kvinnan tagits ut ur byggnaden genomför rökdykargruppen kompletterande släckinsats 
och sök i byggnaden innan det kommer ut för att byta till nytt luftpaket. Ytterligare en insats för att 
släcka glödbränder, riva upp och säkerställa att ingen brand finns kvar, görs av aktuellt rökdykarpar. 
 
 
 
Avslut av räddningstjänst: 
Räddningsinsatsen avslutades och kontakt togs med restvärdesledare i syfte att klarlägga fortsatt 
restvärdesarbete.  
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7. Skadeomfattning 
 

7:1. Byggnaden i stort: 
Byggnaden har omfattande brand och rökskador invändigt även om det inte syns mycket utifrån. 
Störst och djupast brandskador syns i det lilla sovrummet som har ett öppet valv ut mot 
vardagsrummet. Fönster i sovrumsdelen har gått sönder tidigt i brandförloppet.  
 
Vidare syns djupa brandskador en bit ut i vardagsrummet. I vardagsrummet har fönster mot gatan 
liksom mot uterummet gått sönder pga. branden. Brandskadorna övergår allt eftersom i mer högre 
brandskador i resterande delar av vardagsrummet likt köksutrymmet. Dörr mellan vardagsrum och kök 
har stått öppen.  
 
Övriga delar av själva huvudbyggnaden såsom wc, två mindre utrymmen samt sovrum invid kök har 
sot och rökskador. Innerdörrar till dessa utrymmen har stått stängda under brandförloppet. 
 
I uterummet syns branden ha gått ut genom fönstret från vardagsrummet och i huvudsak svett 
takkonstruktionen i uterummet. Fönster ut från uterum har gått sönder pga av branden. Övriga delar 
av uterummet bedöms ha sot och rökskador. Ytterdörr har varit stängd under det inledande 
brandförloppet. 
 
 

• Djupa brandskador 
• Brandskador  
• Lättare brandskador, strål- och värmeskador 
• Sotskadat, rökskadat område 
• Trasigt fönster pga. brand 
• Stängda dörrar under brandförlopp 

 
 

 
 
 
 
 

Förråd, 

pannrum 

Kök Sovrum 

Wc 

Vardagsrum 

Sovrumsdel Förråd 

Inbyggt 

Uterum 
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7:2. Brandskador utvändigt: 
Runt om byggnadens syns närapå inga direkta brandskador annat än vid de fönster som gått sönder 
pga. branden. Fönsterrutor i inbyggt uterum har gått sönder av branden innan den bromsades upp och 
släcktes utav räddningstjänsten. 
 

                    
 

Störst synbara brandskador utifrån är just i området kring det fönster som fanns i det mindre 
sovrummet som var sammankopplat med vardagsrummet. Här syns tydligt ett brand V sträcka sig upp 
mot taket, markerat med röda streck. Plåttaket visar ett tydligt avtryck av brand ut genom fönstret. 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 

Bild 2 

Bild 2 

Bild 1 
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7:3. Brandskador invändigt: 
I vardagsrummet bort mot köksutrymmet syns brandskadorna vara mer upptill mot taket och mer av 
strål- värmeskador nere i rummet, bild 3. 
 

 
 
I den mindre sovrumsdelen av vardagsrummet syns djupa brandskador. Väggmaterial, takmaterial är 
helt bortbränt liksom det mesta nertill i rummet, bild 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 3 

Bild 4 
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I köket syns brandskadorna vara koncentrerade till taket och en bit ner på väggarna. Köksbord och 
köksbänkar är mer svedda av brand genom strålningsvärme. Köket likt stora delar av uterummet har 
väggbeklädnad av trä, vilket understödjer brand till skillnad mot vad gips skulle ha gjort. 
 
 

   
 
 
I det inbyggda uterummet syns taket svett av brand som gått ut genom fönstret i vardagsrummet. 
Dessa strål- och värmeskador syns tydligast i området utanför fönstret och mot dörren till köket, vilken 
varit stängd. Övriga delar av det inbyggda uterummet har mer av sot och rökskador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 5 

Bild 5 

Bild 6 

Bild 6 
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8. Primärbrandområde 
Av brandskadorna syns djupas skador i den mindre sovrumsdelen som är sammankopplad med 
vardagsrummet. Det är på brandskadorna svårt att avgöra exakt var branden börjat, men sannolikt i 
området invid sängen. Primärbrandområdet är markerat med röd ring. 
 

 
 
Skadorna överensstämmer med de uppgifter som inkommit till SOS i samband med de tre 
inkommande 112 samtalen. Att branden slog ut genom fönster mot gatan då räddningstjänsten 
ankom. Den sammanfaller med den upplevelse av branden som rökdykarna har då de går in och 
genomför den första räddningsinsatsen. Enligt de initiala uppgifterna från mannen bosatt i huset skall 
branden ha börjat genom att ett tänt värmeljus funnits på bordet och brand spridit sig till bordet 
inledningsvis. 
Det finns inget som tyder på att branden skulle ha börjat i någon annan del i byggnaden än i den lilla 
sovrumsdelen. Bedömningen är således att primärbrandområde är den lilla sovrumsdelen. 
 

 

 

Bild 6 

Bild 6 
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9. Brandorsak 
 
Sammanfattning  
I primärbrandområdet och dess absoluta närhet finns fyra möjliga brandstiftare. Enligt initiala uppgifter 
anges ett värmeljus vara orsaken, då brand spridit sig från värmeljus till bord enligt första uppringare 
och tillika mannen bosatt i huset. Statistiskt utgör sängrökning den enskilt vanligaste orsaken vid 
dödsbränder.  
 
Sängen var en justerbar stålsäng anpassad för personer med funktionshinder. Den var av sådan 
modell man kan se på sjukhusens vårdavdelningar. Den syntes inte ha någon elektrisk drift utan var 
av mekanisk modell. 
 
Hur vida någon elutrustning varit inkopplad till elnätet i primärbrandområdet är oklart. Däremot kan det 
ha funnits någon form av sänglampa som varit kopplad till ett vägguttag i närheten. 
 
Brandstiftare Osannolik Möjlig Trolig 
Värmeljus på bord  Ja Ja 
Sängrökning  Ja Nej 
Elektriskt fel  Ja Nej 
Anlagd brand Ja   
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10. Troligt olycksförlopp 
 
Sammanfattning: 
Ett värmeljus har varit tänt på bordet invid sängen i den lilla sovrumsdelen av vardagsrummet. Av 
någon orsak har värmeljuset antänt intilliggande material såsom duk, tidningar eller annat som funnits 
ovanpå bordet. 
 
Branden har allteftersom fått fäste i bordet och sedan spridit sig till intilliggande möblemang bl.a. 
sängen. Huruvida kvinnan själv tidigt uppmärksammat branden eller ej är oklart. Däremot 
uppmärksammar hennes man branden på bordet och gör släckförsök utan att lyckas. 
 
Kvinnan är funktionshindrad och sängliggande varpå hon inte själv kan sätta sig i säkerhet då hennes 
säng och sängkläder börjar brinna. 
 
Mannen ringer SOS via 112 och larmar om branden på bordet och att han gjort släckförsök utan att 
lyckas. Samtalet bryts men återupprättas av SOS som ringer åter till mannen. Adressen klarläggs och 
räddningstjänst, ambulans och polis larmas ut parallellt med att SOS samtalar med mannen. 
 
Mannen försöker att rädda sin hustru men tvingas retirera på grund av värmeutvecklingen från 
branden. I samtalet med SOS hörs kvinnan  samt hur branden tilltar och hur glaskross och annat 
faller till golvet och branden tilltar. 
 
Ytterligare två personer blir uppmärksamma på branden och larmar SOS via 112. Båda informerar om 
en omfattande brand. Den ene av dem är på plats invid huset och meddelar SOS att en man är ute 
men att hans fru är kvar inne i huset. I slutet av detta samtal ankommer första räddningsfordon och 
räddningsinsatsen påbörjas. 
 
En vattenstråle sätts omgående in genom det trasiga fönster där lågor slår ut. Samtidigt förbereds ett 
invändigt livräddningsförsök med hjälp av rökdykare. Rökdykare tränger in genom dörr till inbyggt 
uterum och släcker ner taket i uterummet innan de avancerar vidare in i villan. Det släcker ner ett i det 
närmaste helt övertänt vardagsrum innan det forcerar vidare in. Samtidigt omhändertar 
ambulanspersonalen mannen som omgående avtransporteras med brännskador till sjukhus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rökdykar

-grupp 
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Efter en kort stund återfinns en omkommen kvinna på sin säng i den lilla sovrumsdelen som är 
sammankopplad med vardagsrummet. Kvinnan tas ut ur villan och transporteras sedan från platsen 
med hjälp av Fonus. 
 

 
 
I vardagsrummet med tillhörande sovrumsdel fanns två sängar för funktionsnedsatta, markerade i 
blått. Det fanns ett bord invid respektive säng, markerade i grått. Det fanns även en soffa och en stol i 
vardagsrummet, markerade med grått. I köket fanns ett köksbord med fyra stolar markerat i grått. I 
inbyggt uterum fanns en soffa, två fåtöljer samt bord i någon form av bambu, markerat i gult. Även 
någon form av trädgårdssoffa med fåtölj och bord, markerat i orange. 
 
I villan återfanns tre utrustningar för funktionsnedsatta, markerade i rött. I vardagsrummet en rullstol, 
utanför dörr mellan inbyggt uterum och huvudbyggnad en rullator. Och vid ingången till inbyggt uterum 
någon form av permobil. 
 
Det finns inget som tyder på att någon brandvarnare funnits/fungerat i samband med branden. Ingen 
brandvarnare hörs i samband med de samtal som mannen gör med SOS inledningsvis liksom att 
ingen brandvarnare har återfunnits efter genomförd insats. 
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11. Diskussion 
 
11:1. Allmänt kring brand hos äldre och riskgrupp för dödsbrand 
Enligt LSO 3 kap 10§ skall kommunen undersöka olyckor i syfte att bringa klarhet i orsak, förlopp och 
hur räddningsinsatsen bedrivits. Fokus för framtiden och lärdomarna bör därför kopplas till just dessa 
tre områden. I förarbetena till LSO framgår att fokus skall vara att förhindra att samma sak sker igen, 
samt minska konsekvenserna om det ändå inträffar. 
 
Äldre, funktionsnedsatta och/eller de med sociala problem utgör idag en tydlig riskgrupp för 
dödsbränder. Gruppen äldre sticker ut vid många typer av andra olyckor också. Drunkning, fallolyckor 
och medicinska felbehandlingar för att nämna några. Gruppen har genom sin begränsade förmåga 
både en större risk för att orsaka olyckor av olika slag liksom att hantera dem när de inträffar. Lägg där 
till någon form av social problematik och missbruk. Då är risken väldigt stor att någon olycka inträffar. 
 
Det finns därför många skäl till att arbeta förebyggande just för gruppen äldre, funktionsnedsatta 
och/eller de med sociala problem kopplat till olyckor. 
 
Av de 20 dödsbränder som inträffat i Halmstad de senaste 21 åren syns den absolut största andelen 
utgöras av redan känd riskgrupp. Dvs äldre, funktionsnedsatt, dement och/eller med sociala problem. 
 
Även denna senaste dödsbrand faller väl in i riskgruppen, varför vi framöver verkligen måste fundera 
över hur vi bäst kommer åt problematiken. Att använda levande ljus på ett osäkert sätt, invid en äldre 
funktionsnedsatt person är högst riskfyllt. Lägg där till att det inte fanns någon brandvarnare medför att 
upptäckt av brand kan försenas. Framförallt utav de som har en praktisk möjlighet att vidta en 
släckåtgärd eller livräddningsmoment. 
 
Det syns vid denna insatsen helt omöjligt för räddningstjänsten att rädda aktuell kvinna från den 
situation hon befinner sig i. Behovet av hjälp finns i det närmaste omgående eller i vart fall inom några 
enstaka minuter. 
 
Hemtjänstens möjlighet att observera brandrisker och riskpersoner kommer att vara en viktig länk 
framöver. Möjligheten till bostadsanpassning i samma takt som vård och omsorgsbehovet ökar vore 
ytterst önskvärt. Finansieringen brukar vara ett område som utgör ett tydligt hinder. Detta måste 
överbringas på något sätt. Gärna genom att de olika aktörerana samverkar i syfte att rädda det 
enskilda livet och samtidigt spara samhällsresurser i form av kostsamma sjukvårdsinsatser vid 
allvarliga brännskador. Men också genom att minska risken för att andra människor råkar illa ut, tex 
vid en brand i ett flerbostadshus. 
 
 

1. Förhindra brands uppkomst: 
Hur gör vi för att förhindra denna typ av bränder hos denna grupp av människor. Dvs 
dödsbränder  som drabbar äldre, funktionsnedsatta och/eller med sociala problem.  

2. Förhindra och begränsa snabba brandförlopp 
Hur gör vi för att minska snabba brandförlopp i dagens bostäder och i synnerhet i bostäder där 
riskgruppen för dödsbrand finns? 

3. Snabbare upptäckt  
Hur kan vi snabba på upptäckten och åtgärder vid denna typ av allvarliga händelser för aktuell 
grupp. Dvs äldre, funktionsnedsatta och/eller med sociala problem. 
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11:2 Förhindra brands uppkomst 
Att förhindra alla former av bränder är svårt, men att fokusera på de bränder som drabbar främst 
gruppen äldre skulle vara mycket angeläget. Sängrökning, glömda ljus, glömda spisar är några tydliga 
exempel på vanliga brandorsaker hos äldre i bostaden. 
 
Det tycks också bli allt vanligare att personerna brinner upp, dvs dör inte av röken utan av branden. 
Här kopplas det ofta till att riskpersonen har genom sina funktionsbrister, glömska och sociala förmåga 
har en större risk att förorsaka brand och då även brand i sina egna kläder. Samtidigt har samma 
person svårt att hantera uppkommen situation. 
 
Att sluta använda sig av levande ljus är förstås det mest verkningsfulla rörande glömda ljus. Bra 
alternativ finns idag i form av batteridrivna ljus med samma sken som från ett levande ljus. Ett 
alternativ om ändå levande ljus används är att säkerställa att ljusstakarna är av brandsäkert material 
och står placerade på en säker plats. 
 
Belysnings och elrelaterade bränder kan förhindras genom att använda sig av väggfast monterad 
belysning som inte är glöd eller halogenlampa. T.ex. ledbelysning. Att ha ordning och redan på 
förlängningssladdar säkerställer såväl brand, el-risk som fallrisk. 
 
Bränder förorsakade av sängrökning är den enskilt vanligaste brandorsaken vid dödsbränder. Här 
finns väldigt många åtgärder att vidta. Allt från att så klart sluta röka till att röka stående utomhus. Det 
finns också rökförkläden som ett alternativ. 
 
Vanligaste brandorsaken vid bostadsbräder är glömd spis, vilket relativt lätt går att förhindra genom 
tekniska installationer. Timers, spisvakt, induktionshällar, spisvred med distinkta vred är sådant som 
borde vara standard i bostäder för äldre. I synnerhet för den redan kända riskgruppen för bränder. 
 
Att rikta punktinsatser mot aktuell riskgrupp är ett viktigt led i att minska antalet dödsbränder. Till 
exempel en äldre- funktionsnedsatt- dement och/eller med sociala problem som samtidigt använder 
sig av levande ljus på ett osäkert sätt eller är rökare och där tillbud eller brännmärken på golv och 
möbler synts sedan tidigare finns det extra skäl att vara observant och alert med brandskyddshöjande 
åtgärder.  
 
Hemtjänstens möjlighet att observera detta kommer att vara en viktig länk framöver. Möjligheten till 
bostadsanpassning i samma takt som vård och omsorgsbehovet ökar vore ytterst önskvärt. 
Finansieringen brukar vara ett område som utgör ett tydligt hinder. Detta måste överbringas på något 
sätt. Gärna genom att de olika aktörerana samverkar i syfte att rädda det enskilda livet och samtidigt 
spara samhällsresurser i form av kostsamma sjukvårdsinsatser vid allvarliga brännskador. Men också 
genom att minska risken för att andra människor råkar illa ut, tex vid en brand i ett flerbostadshus. 
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11:3. Förhindra och begränsa snabba brandförlopp 
Att förhindra och begränsa snabba brandförlopp hemma hos äldre människor i det egna boendet är 
inte helt enkelt. Det handlar om det egna boendet, den egna bestämmanderätten och förstås 
ekonomiska kostnader. 
 
Men relativt enkla åtgärder kan ändå göra stor skillnad. Att ha ordning och reda i bostaden och i 
synnerhet kring spis och säng kan minska risken för bränder och om brand ändå inträffar minska 
konsekvensen av den. Brandsäkra madrasser är bra liksom dörrstängare som medför att branden 
stängs in och inte riskerar att växa sig allt för stor, samtidigt som risken för brand och riskspridning till 
tex trapphus i flerbostadshus minskas. Att använda sig av träpanel som ytbeklädnad invändigt 
understödjer en brand onödigt mycket, varför innerväggar beklädda i gips är att föredra. 
 
Slutligen finns mobil sprinkler eller bostadssprinkler, vilka båda medför en något större ekonomisk 
kostnad. Men trots detta bedöms vara helt klart samhällsekonomiskt, då kostnaderna för vårdbehov 
och egendomsskador snabbt överstiger denna kostnad. 
 
Åtgärder måste sättas in för redan känd riskgrupp såsom äldre- funktionsnedsatt- dement och/eller 
med sociala problem då det sammanfaller med tex sängrökning eller där tidigare brännmärken synts 
på golv och möbler. Även då riskpersonen har vanan av att tända levande ljus på något sätt.  
 
Hemtjänstens möjlighet att observera detta kommer att vara en viktig länk framöver. Möjligheten till 
bostadsanpassning i samma takt som vård och omsorgsbehovet ökar vore ytterst önskvärt. 
Finansieringen brukar vara ett område som utgör ett tydligt hinder. Detta måste överbringas på något 
sätt. Gärna genom att de olika aktörerana samverkar i syfte att rädda det enskilda livet och samtidigt 
spara samhällsresurser i form av kostsamma sjukvårdsinsatser vid allvarliga brännskador. Men också 
genom att minska risken för att andra människor råkar illa ut, tex vid en brand i ett flerbostadshus. 
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11:4. Snabbare upptäckt  
Då äldre- funktionsnedsatta och/eller de med sociala problem råkar ut för olyckor är behovet av hjälp 
snabbt, otroligt viktigt. Många har ingen egen möjlighet att sätta sig i säkerhet själv eller ens hantera 
uppkommen situation. Alla former av brandlarm är bra och i synnerhet de som leder till någon form av 
åtgärd av annan person. Ett sätt är att brandlarmet sammankopplas med grannar eller vänner i 
närområdet. Att trygghetsjouren får brandlarm och tidigt kan skicka hemtjänstpersonal mot platsen. Att 
brandlarm är videoövervakat och kopplat till vaktbolag skapar både åtgärd och möjlighet till ett snabbt 
larm till räddningstjänsten. Det viktiga är att någon i den drabbades närhet larmas och kan agera 
snabbt. Att sätta brandvarnare i varje sovrum upptill de centralt placerade brandvarnarna är ett bra 
sätt att tidigt göra omgivningen uppmärskam på en brand i ett sovrum 
 
Automatiska brandlarms utformning är helt avgörande för om en tidig och tydlig upptäckt av brand 
skall göras. Här skall fackmän alltid utforma och installera brandlarmet. 
 
Att snabbt få till en släckande/begränsande åtgärd går att lösa på många olika sätt. Installation av 
sprinkler är ett. Brandlarm med åtgärd är ett. Mobil sprinkler som sätts in på riskpersoner med extra 
ökad risk. 
 
Dagens demografiska utveckling tillsammans med kvarboendeprincipen medför att allt fler äldre- 
funktionsnedsatta kommer att finnas i sina egna boenden. Ofta helt utan egen möjlighet att sätta sig i 
säkerhet då tex brand brutit ut. Hemtjänstens möjlighet att observera detta kommer att vara en viktig 
länk framöver. Här syns vikten av att hemtjänsten har tydliga rutiner för nyckelhantering sker, liksom 
att personalen skall känna sig trygga med hur de skall agera i händelse av brand hos en vårdtagare. 
 
Möjligheten till bostadsanpassning i samma takt som vård och omsorgsbehovet ökar vore ytterst 
önskvärt. Finansieringen brukar vara ett område som utgör ett tydligt hinder. Detta måste överbringas 
på något sätt. Gärna genom att de olika aktörerana samverkar i syfte att rädda det enskilda livet och 
samtidigt spara samhällsresurser i form av kostsamma sjukvårdsinsatser vid allvarliga brännskador. 
Men också genom att minska risken för att andra människor råkar illa ut, tex vid en brand i ett 
flerbostadshus. 
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12. Dödsbränder  
 
12:1. Dödsbränder i Halmstad: 
Nedanstående uppgifter rörande dödsbränder i Halmstad är hämtade ur räddningstjänstens 
insatsdatabas Daedalos. 
 
Halmstad har över de senaste 21 åren haft 20 omkomna vid bränder. 17 av dem i byggnad och 3 ej 
byggnad (fordonsbränder). Det innebär att vi har knappt en omkommen per år, vilket bedöms som 
någorlunda rimlig nivå i förhållande till Sverige i sin helhet. Halmstad brukar i det flesta fall utgöra ca 
1% av riket. Toppar syns 1998, 2003, 2007 och 2009. 1998 drabbades en familj genom att mamman 
och två barn omkom i en och samma brand. Detta är ytterst ovanligt såväl i Halmstad som i Sverige. 
2003 inträffade två dödsbränder, varav en i en bostad och en i ett fordon. 2007 inträffade hela tre 
dödsbränder varav en i bostad, en i äldreboende och en i ett fordon. 2009 inträffade återigen tre 
dödsbränder och denna gång var samtliga i bostaden.  
 
Av de 17 omkomna i byggnad har samtliga utom en omkommit i sin egen bostad. Denne omkom på 
ett äldreboende. 10 har bedömts tillhöra känd riskgrupp och ytterligare 3 av de med okänd bakgrund 
kan mycket väl ha varit inom riskgruppen, då uppgifter om personen inte finns dokumenterat i 
räddningstjänsten insatsdatabas. 
 

 

 

 
 
Halmstad har liksom riket i stort en åldrande befolkning. En tydlig kvarboendeprincip med utökat vård 
och omsorgsstöd i det egna hemmet medför att allt fler inom aktuell riskgrupp kommer att finnas.  
Dessutom i sitt egna boende. Allt fler kommer att vara helt oförmögna att själva sätta sig i säkerhet i 
händelse av brand. Detta kommer att ställa ytterligare krav på samhället inför framtiden. 
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13. Erfarenhet och förbättringsförslag 
 

Räddningstjänstens utredningar syftar till att lära av de olyckor som sker. Att arbeta för att samma sak 
inte skall ske igen. Att minska konsekvenserna om det ändå inträffar samt förbättra insatserna då 
olyckor inträffar. Tre viktigare områden syns intressanta vid denna tragiska dödsbrand. 
 
13:1. Förhindra brands uppkomst, 1-4 aktuell brand, 5-22 dödsbränder i stort 

1. Inga levande ljus (batteridrivna ”levande” ljus är ett möjligt alternativ) 
2. Brandsäkra ljusstakar 
3. Inga levande ljus invid fönster och gardiner 
4. Inga levande ljus på nattduksbord eller invid säng 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Väggfast sängbelysning (bra belysning) 
6. Inga lösa säng eller golvlampor 
7. LED-belysning är ett bra alternativ (ej glöd eller halogenbelysning) 
8. Inga lösa värmefläktar, bra ordinarie grundvärme i bostaden 
9. Ordning och reda på elutrustning och förlängningssladdar (brand- el- och fallrisk) 
10. Ta bort, ersätt äldre elektrisk bädd och sängvärmare (5 år gamla) 

 
11. Sluta röka 
12. Alternativ till rökning (tuggummi, inhalator, plåster, tabletter, spray, snus) 
13. Självslocknande cigaretter 
14. Röka utomhus 
15. Inte röka liggande i säng, soffa eller fåtölj 
16. Rökförkläde 

 
17. Timer till spis och köksutrustning 
18. Spisvakt (brandvarnare som stänger av spisen) 
19. Induktionshäll, spis 
20. Tydliga distinkta spisvred 
21. Om spisen inte skall användas, ta bort säkringarna (gör den obrukbar) 
22. Bostadsanpassning på brandsäkerhetsområdet borde vara en naturlig del i takt med utökat 

vård och omsorgsbehov. Särskilt för redan känd riskgrupp. 
 
13:2. Förhindra och begränsa brandförlopp, 1-4 aktuell brand, 5-7 dödsbränder i stort 

1. Ordning och reda, främst i området kring spis och säng 
2. Brandsäker madrass 
3. Ytskikt på väggar utav gips eller annat obrännbart (ej träpanel). 
4. Mobil sprinkler 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Dörrstängare till bostad, lägenhet (förhindra brandtillväxt samt brand och rökspridning) 
6. Bostadssprinkler 
7. Kombinationen riskperson och liggsårsmadrass skall särskilt beaktas (madrassen kan vid 

brand öka på brandförloppet i sängen) 
 
13:3 Snabbare upptäckt, 1-3 aktuell brand, 3-6 dödsbränder i stort 

1. Brandvarnare även i sovrum, sammankopplade vilka larmar granne, närstående i närområdet 
2. Brandlarm, direkt till hemtjänsten i byggnaden eller närområdet 
3. Brandlarm, videoövervakat till vaktbolag 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Brandlarm, direkt till räddningstjänsten 
5. Placering av rökdetektorer och utformning av brandlarm är helt avgörande för en tidig 

detektering av brand (fackman) 
6. Adresserbart brandlarm, ger tydlig besked om vilket hus, lägenhet som larmar 
7. Rutiner för tex hemtjänstpersonal i händelse av brandlarm och brand 

a. Nyckelhantering 
b. Livräddning- utrymning 
c. Stänga in branden 
d. Larma SOS via 112 
e. Genomföra släckinsats 
f. Möta räddningstjänsten 
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14. Undersökning 
 

14:1. Undersökningens gång 
Under kvällen 2016-01-27 genomfördes en teknisk undersökning av polisen i syfte att säkerställa att 
ingen mer person fanns i resterna. Dessutom genomfördes kontroll av att ingen brandfarlig vätska 
fanns genom hjälp av polisens brandhund. Ytterligare en teknisk undersökning har genomförts av 
polisen. Undertecknad har inte kunnat medverka vid polisens tekniska undersökningar men har i 
efterhand samtalet med dem och inhämtat information inför eget platsbesök 2016-02-07. 
 
Därefter har utredningen fortsatt genom Mattias Sjöström som också satt samman slutrapport med 
bilagor. Utredningen har kvalitetsgranskats av Magnus Rydberg 
 
14:2. Bilagor 
Under utredningens gång har ett stort antal underlag använts. Två av dem medföljer denna utredning 
såsom bilagor. 

• Dödsbrandrapport, huvuddel och persondel 
• Rättsmedicinskt protokoll 

 
 
14:3. Erfarenhetsåterkoppling 
Erfarenhetsåterkoppling sker genom tillsändande av aktuell rapport samt tillhörande bilagor till  

• Räddningstjänsten Halmstad 
• Hemvårdsförvaltningen Halmstad  
• Bostadsanpassning Halmstad  
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

 
 
14:4. Förutsättningar för utlåtande 
Undertecknad har genomgått grundutbildning för olycksutredare, utbildning för brandutredare genom 
statens kriminaltekniska laboratorium (numera NFC Nationellt forensiskt centrum) samt kvalificerad 
olycksutredningsmetodik vid Karlstads universitet. 
 
Kvalitetsgranskare har genomgått grundutbildning för olycksutredare, utbildning för brandutredare 
genom statens kriminaltekniska laboratorium (numera NFC Nationellt forensiskt centrum) samt 
kvalificerad olycksutredningsmetodik vid Karlstads universitet. 
 
Såväl utredare som granskare har mångårig erfarenhet från operativt räddningstjänstarbete samt 
brand- och olycksutredningsarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olycksutredare/brandmästare Kvalitetsgranskare 
Mattias Sjöström  Magnus Rydberg 
2016-05-10   2016-05-10 




