
 Olycksutredning Datum 
2017-02-15 
Handläggare 
Larz Eidwall 
Diarienummer 
2017-000109 
 

Anledning till undersökningen: 

Brand i byggnad  Karlskoga 
 

 

 

 
 
Uppdragsgivare:  Bergslagens Räddningstjänst 
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
Undersökningen utförd:  2017-01-02 av Olycksutredare Larz Eidwall 
Övriga deltagare:  - 
Bilagor: - 
                                                
Upplysningar om branden 
Larmtid:  2017-01-01 kl. 01:32  
Adress:   
Olyckstyp:  Brand i byggnad 
Objektstyp:  Villa 
Startutrymme:  Köket 
Startföremål:  Skärbräda 
Brandorsak:  Glömd skärbräda på spis 
Insatsrapport nr: 2017000002 
 
Sammanfattning – Erfarenhet 
Två skärbrädor som normalt förvaras stående på golvet bredvid diskbänken glömdes vid 
matlagning kvar på spisen sent på eftermiddagen. Familjen i huset åker sedan till några 
vänner för att fira nyår. Sonen i familjen har en mindre fest med kompisar och lämnar 
sedan villan för att bege sig till centrum i Karlskoga. Han återvänder senare till huset och 
möts då av att huset är rökfyllt och att det brinner i köket. Han larmar då SOS samt att 
några grannar dyker upp och föredömligt tömmer två stycken pulversläckare i huset vilket 
dämpade branden.  
 
Troligt är att någon under festen lutat sig mot spisen och råkat komma åt vredet på spisen 
som slås på. Skärbrädorna som ligger på plattorna antänds och brand uppstår . 
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Larz Eidwall Olycksutredare 
 
HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP 
 
Före framkomst 
Familjen i huset lagar mat i köket sent på eftermiddagen. Två skärbrädor som normalt 
förvaras stående på golvet bredvid diskbänken glöms kvar spisen. Familjen som är i lite 
tidsnöd åker till några vänner för att fira nyår.  
 
Sonen i familjen har en mindre fest med kompisar. Folk befinner sig under festen i köket 
och någon har troligen kommit åt vredet på spisen som slås på. Sällskapet lämnar sedan 
villan vid ca: 23.45. Sonen kommer senare hem och finner att villan är rökfylld och att det 
brinner i köket. Han larmar då SOS. Några grannar som kommit till platsen tömmer två 
stycken pulversläckare och dämpar branden.  

Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: Bankgiro: 
Box 424 Bangatan 9-11 0586-63600 0550-63600 5159-2673 
681 29 Kristinehamn 691 31 Karlskoga Direktnr: Org nummer Postgiro: 
  0586-63622 222 000-0919 100 78 12-9 
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Omfattning vid ankomst 
Brand i köket samt att hela villan är rökfylld. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
Rökdykare tränger in i villan och börjar söka efter personer som eventuellt är kvar. Sonen är osäker 
på om föräldrarna har kommit hem och befinner sig i villan. Efter en tids letande konstateras att 
ingen är kvar i villan. Branden släcks och villan ventileras med hjälp av en fläkt samt att flera 
fönster öppnas.  
 
Brandförlopp 
Sonen lämnar villan vid 23.45. Då såg ingen eller kändes ingenting som skulle tyda på att det brann. 
Några grannar hör vid 00.30 någonting tjuta men uppfattar det som ett billarm Detta tjut är troligen 
brandvarnarna i huset. Det fanns två fungerande brandvarnare i huset, en i hallen nere och en 
liggande på övervåningen. 
 
Skadeomfattning  
Hela villan rök och värmeskadad. Köket och hallen brandskadat. Även större mängder pulver fanns 
i villan. 
 
Spridningsrisker  
Ingen spridningsrisk till byggnader i närheten förelåg. 
 
UNDERSÖKNING 
 
Platsbeskrivning 
Äldre villa med träfasad i två våningar. 
  
Brandorsak 
En spis sattes av misstag på. Två skärbrädor, en i ek och en i björk hade glömts kvar på spisen 
antändes senare. 
  
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
Besök på brandplatsen 2017-01-02, samtal med familjen samt samtal med Insatsledare, Styrkeledare 
samt rökdykare.  
 
SÄNDLISTA: MSB 
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall 

Olycksutredare / Insatsledare        
Tel: 0586-63622 
Mobil: 073-5058861 
E-post: larz.eidwall@brt.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:larz.eidwall@brt.se
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Bild: Skärbrädan/Skärbrädorna 
 

 
 
Bild: Köket 
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