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Sammanfattning 

På kvällen den 17 november 2016 omkom en kvinna i en villabrand på 
Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. Kvinnans sambo vaknade av att det brann 
i deras gemensamma bostad. Han genomförde flera försök att lokalisera sin 
sambo utan att lyckas på grund av branden. Under dessa försök lämnades flera 
dörrar öppna och detta gjorde att branden fick fri tillgång på syre och 
brandförloppet blev mycket häftig. Även en kraftig sydvästlig vind påverkade 
troligtvis brandförloppet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På kvällen den 17 november startade en brand i en villa belägen på 
Onsalahalvön i Kungsbacka kommun. I huset befann sig två personer sovandes i 
olika delar av huset. En av personerna vaknade av branden och genomförde 
flera räddningsförsök från olika håll i byggnaden. Då branden var kraftig lyckas 
inte personen att hitta den andre. Flera dörrar lämnades öppna till huset under 
dessa räddningsförsök. Branden hade ett mycket snabbt brandförlopp. Kl. 22:10 
inkom larm om villabrand på Onsala till SOS-alarm och första räddningsenheten 
som hade en relativt lång körväg, cirka 15 km, kom fram till platsen kl. 22:26.  

1.2 Syfte 

Vid alla dödsbränder inom vårt förbund genomförs en olycksutredning enligt de 
kriterier som finns i funktionen Olycksutredning & Analys aktivitetsplan. På detta 
sätt ökar vi både vår egen kunskap inom området samt bidrar till det nationella 
arbete som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomför 
angående dödsbränder. 

1.3 Frågeställningar 

 Kartläggning av händelseförloppet 
 Finns det något sätt på vilken samhällsaktörer eller fastighetsägare skulle kunna 

upptäckt en ökad risk för brand i den aktuella bostaden? Vilka åtgärder skulle i 

så fall förhindra det inträffade? 

1.4 Avgränsningar 

Räddningstjänstens insats analyseras ej i utredningen. 

1.5 Redovisningsplan 

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senas den 
31januari 2017.  Vidare ska utredningen läggas in i Erfaros och skickas till MSB. 

2 Metod 

Utredaren har intervjuat delar av den personal som genomförde 
räddningsinsatsen. Platsbesök har gjorts i den aktuella fastigheten. Material 
som använts i utredningen är: 

 Händelserapport och resursbilaga 
 112 protokoll 
 Platsbesök tillsammans med polisen, 2016-11-21 
 Samtal med polisen forensiska sektionen, vid flera tillfällen 
 Avlyssnat SOS samtal, 2016-12-08 
 Intervju med Styrkeledare Kungsbacka, Kenneth Andersson 
 Intervju med Styrkeledare Lindome, Peter Svensson 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av olycksplatsen 

Gathes väg ligger i Onsala på Onsalahalvöns sydligare del och tillhör Kungsbacka 
kommun. (Bild 1) 

 
Bild 1, Översiktsvy Gathes väg understruket i rött. Källa eniro.se 

Området är en villabebyggelse och det ligger cirka 15 km från närmaste 
brandstation som är Kungsbacka brandstation. Den aktuella fastigheten var från 
60-talet och var i ett plan med hel källare och delvis inredd vind. Närmaste 
byggnad, ett förråd, låg cirka 15 m från den aktuella fastigheten och närmaste 
hus i vindriktningen var cirka 25 m bort. Det blåste en kraftig vind från sydväst 
när branden uppstod och spridningsrisk genom gnistregn förelåg enligt 
räddningsledaren. 
 
Byggnaden var uppförd i trä med ett sadeltak och med en grund av 
betonghålsten. På husets baksida fanns ett inglasat uterum och ett stort 
träddäck med en pool. (Bild 2) 

 
Bild 2, Vy från baksidan. Foto RSG 
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Invändigt bestod väggar och tak av träreglar och plankväggar beklädda med en 
board (spånskiva eller mer troligt en porös board). 

3.2 Olycksförloppet 

Enligt polisen vaknade en man, liggandes i vardagsrummet, av att det brann i 
huset. Han visste att sin sambo lagt sig tidigare i sovrummet och han försökte ta 
sig dit för att få med henne ut. Han kunde inte, på grund av branden, lokalisera 
henne utan tog sig tillbaka till vardagsrummet och ut via altandörren. Han 
gjorde ytterligare räddningsförsök via entrédörren och källaren utan att lyckas. 
Under tiden påkallades hjälp via en granne. Det blåste en kraftig vind från 
sydväst som påverkade brandförloppet enligt första styrkeledare på plats. 

3.2.1 Olycksorsaker 

Det är oklart vad som var orsak till branden. Branden har varit mycket kraftig 
då den har haft fri tillgång till syre när flera dörrar lämnades öppna. Även 
ytskikten på väggarna och i taket har med största sannolikhet bidragit till att 
mycket brännbara gaser frigjorts i huset. Detta medförde att brandskadorna 
blev mycket stora i nästan hela huset. Det är oklart om det fanns fungerande 
brandvarnare monterade i fastigheten (Bild 3) 

 
Bild 3, Vy från vardagsrummet mot hallen 

3.2.2 Konsekvenser av olyckan 

En kvinna (52 år), som befann sig i sin bostad, omkom av branden. Huset 
totalförstördes. 

3.3 Räddningsinsatsens genomförande 

Klockan 22:13 slogs ”Stort larm, villabrand” på brandstationen i Kungsbacka. 45 
sekunder senare rullade första enheten mot Onsalahalvön och klockan 22:14 
larmas även en räddningsenhet från Lindome brandstation som första 
förstärkning. Räddningsenheten Kungsbacka kom fram adressen klockan 22:26 
och möttes av en fullt övertänd villa där det befarades att en person fanns kvar 
inne i huset. Enligt uppgifter skulle personen befunnit sig i den norra delen av 
huset (sovrum/gästrum). 
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De påbörjar ett försök att ta sig in i huset med rökdykare genom entrédörren. 
Branden var då så kraftig att rökdykarna måste avbryta detta försök trots att de 
även använde ett backup-strålrör1 för att kunna dämpa branden. (bild 4) 

 
Bild 4, Husets entré drygt 2 timmar efter ankomst. Bilden visar hur kraftig branden varit vid entrén. 

Tyvärr fick detta försök avbrytas på grund av för hög värme i huset. När enheter 
från Lindome och Kungsbacka RIB2 anlände till platsen så fick de i uppgift att 
dämpa branden med CAFS3. Först en timme efter att räddningstjänsten var 
framme hade brandförloppet dämpats så pass mycket att det fanns möjlighet att 
se in i byggnaden. Då såg brandmännen, genom köksfönstret, en kropp 
liggandes på golvet i köket (södra delen av huset). Rummet bevakades och 
säkrades med vatten. Räddningsledaren och polisen beslutade om att kroppen 
och rummet skulle vara orört tills teknisk undersökning kunde genomföras. 
 
Branden släcktes efter hand och avvecklingen av insatsen påbörjades. 
Eftersläckning genomfördes tills att branden var helt släckt och 
räddningstjänsten kunde avsluta insatsen. Polisen var kvar på platsen för 
teknisk undersökning. 
 
Räddningstjänsten avslutades kl. 10:30 den 18 november. 

  

                                                 
1 Ett strålrör som ger ett större vattenflöde (min 1000 liter/min) än ett normalt strålrör som används vid rökdykning 
2 RIB, brandmän i beredskap 
3 CAFS, Compressed air foam system, Brandsläckningsskum 



Olycksutredning: Dödsbrand, Gathes väg 

 

 

 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG 

 
8 

 

4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Förebyggande brandskydd 

Tidig upptäckt av en brand är mycket viktigt. Utredningen kan inte klargöra om 
det fanns någon brandvarnare i fastigheten då fastigheten är kraftigt 
brandskadad.  
 
Vilken typ av ytskikt som fanns på väggar och i tak har ej heller utredningen 
kunnat konstatera. Dock är det mycket troligt att ytskikten invändigt i 
fastigheten var av ett lättantändligt brännbart material som påverkat 
brandförloppet. 
 
Vid polisens tekniska undersökning påträffades en Gasolbehållare (typ P11) och 
två andra oidentifierade tryckkärl liknande svetsgasflaskor i fastighetens 
källare. Det fanns ingen skyltning på fastigheten att dessa tryckkärl förvarades i 
källaren. Med tanke på brandens intensitet kunde det funnits risk för 
kärlsprängning under insatsen. Enligt Räddningstjänsten Storgöteborgs Råd & 
Anvisning 107, sidan 15 får ingen gasol förvaras i källare till enfamiljshus. 
Denna anvisning går att finna på Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida 
rsgbg.se 

4.2 Rekommendationer 

Räddningstjänsten Storgöteborg 
Ägare till enfamiljshus är en stor målgrupp för information. Räddningstjänsten 
Storgöteborg genomför årligen olika typer av aktiviteter för att nå ut med 
information om bland annat vikten av att ha brandvarnare och hantering av 
brandfarlig vara till denna målgrupp. Utredningen har inga ytterligare 
rekommendationer än att fortsätta med detta arbete. 


