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 Datum  Ert datum  1(11) 
Räddningstjänsten 2016-11-04 
Handläggare, telefon                          Vår beteckning  Er beteckning 
Charlotte Lindberg, 016-710 74 73 540.2016.00559.10590 
   
    

    

   
 

BRANDUTREDNING  

 
 Bild tagen kl. 13:57 (Tidinställningen på kameran stämde ej överens med verklig tid när fotot togs.) 

 

Insatsrapport nr. 2016/01610 Larmtid 2016-11-02 13:38 

Objektsnamn Villa Objektsadress  

 

Olyckstyp Brand i byggnad Objektstyp Villa 

Startutrymme/föremål Vardagsrum Brandorsak Okänd 

Omfattning  Personskador En avliden 

 

Utredningen utförd av: Charlotte Lindberg 
 

Räddningstjänsten Eskilstuna undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om  

skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och 

räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och 

olycksförebyggande arbete. Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande. 
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SAMMANFATTNING 
En person omkom i en brand. Branden startade i en villa i  den andra november 2016. 

Startutrymmet var i vardagsrummet. Startbrandplatsen och vad som orsakade branden har inte kunnat 

fastställas.  

 

PROTOKOLL 
 

Anledning till undersökning 
En person som hittades omkommen i vardagsrummet.  
 

Undersökningen utförd av 
Charlotte Lindberg 

 

Beskrivning av objektet 
Byggnaden är en 1,5-plans villa belägen i . Byggnaden har ytterfasaden bestående av trä 

och taket har dubbelkupigt taktegel. Konstruktionen bestod av dubbel lager av trä, yttersta liggande trä och 

inre stående trä. Därefter träregelar med isoloering och sist täckande skiva med gips. Vilket år som byggnaden 

byggdes har inte kunnat fastställas då uppgifter saknas hos bygglovsavdelningen.  

 

Beskrivning av händelsen 
När inringaren larmade kom det rök ut från byggnaden. Personen krossade en ruta i dörren för att ta sig in i 

byggnaden. Inringaren ropade den boendesnamn men började fort hosta och blev omgående bedd att gå ut från 

byggnaden. Fortsätter att ropa den boendesnamn då inringaren tycker sig hör något men som sedan konstateras 

som ljud från branden.  

 

När första enheten (1460) ankom till platsen var det fullt av rök i byggnaden. Styrkledaren får uppgifter om att 

den uppmötande personer hade försökt att ta sig in i byggnaden men inte lyckats. Styrkeledaren kastade in en 

släckgranat in emot vardagsrummet. Då upplevdes att det kom mer rök.  

När 1410 kom till platsen var det lågor ut genom fönsterna från vardagsrummet. Rökdykning påbörjades sedan 

när släckenheten med brandmän kom fram till plats för att försöka hitta personen. Branden spred sig till 

konstruktionen och släckning genomfördes, bland annat med hjälp av CAFS. Det framkom uppgifter om att 

personen ibland kunde befinna sig i uthusen och polisen ombads att kontrollera dessa byggnader. Personen 

hittades senare i hörnet i vardagsrummet, efter att konstruktionen hade sågats upp för att få bättre sikt pga. all 

rök som gjorde det svårt att se något i startbrandrummet. För att kunna släcka branden lämpades senare det 

som låg på golvet i brandrummet. Det fanns ett okänt antal burkar. På några av burkarna gick det att se att de 

innehållit öl med en alkoholhalt på 7,2 %.   
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Undersökning 

 
Vardagsrummet är det utrymmet som har kraftigast brandskador. Många burkar fanns på platsen.   
 

 
I hallen kan man se var det svarta rökgaslageret har varit. Till höger är vardagsrummet. Rakt fram köket och 

till vänster är det badrum.  
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Värmepåverkan har varit så hög att kylskåpsplatsen har blivit påverkad. 
 

 
Den röda cirkeln illustrera var personen blev funnen.  
Personen som omkom hade sot i lungorna.  
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Golvet frilagt i hörnan där personen hittades. Vid fönstret (numera öppning) har det brunnit så mycket 
att golvet har försvunnit.  
 

 
Bakom dörren fanns det en pulversläckare och ovanför trappan fanns en brandvarnare som hade 
smällt.  
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Pulversläckare. 
  

skdajflas jdljlsadf 
 

Pulv  

 

Rester från en brandvarnare.  
Brandvarnaren har fungerat, detta har kunnat fastställas efter medlysning av larmsamtalet som kom in till SOS 

AB.  
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Cigaretter hittades i hallen.   

 
De flesta av burkarna bedömdes ha innehållet öl med alkoholhalt 7,2 %.  
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 Sovrum på andra våningen. Branden har spridits utifrån och uppåt mot ett av sovrummen på andra 
våningen.  

 
Även vinden har brandskador pga. brandspridningen. 
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Brandbild utifrån. 
 
 

 

 
Brandbild utifrån.  
 

Bilderna är fotograferade av polisen och räddningstjänsten. 

 

 

Spridningsrisk 
Farlig miljö för människor att vistas i har förekommit i byggnaden. 

Risk för rökspridning förelåg i bygganaden.  

Risk för brandspridning förelåg till byggnaden och dess direkta närhet.  
 

Slutsatser 
Brandorsaken och primärbrandplatsen har inte kunnat fastställas.  

Startbrandrummet var vardagsrummet. Personen hittades i vardagsrummet. 

  

Erfarenheter 
Bilderna som har tagits av befäl på 1460 har varit till stor hjälp för polisen i deras utredning, de var väldigt 

tacksamma. På bilder som tagits genom fönstret tidigt i insatsen kan personens skelett urskiljas (se bild bilaga  
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(Tidinställningen på kameran stämde ej överens med verklig tid när fotot togs.)), detta var dock svårt att se på 

kameraskärmen på plats under insatsen.  

Förslag 
Utifrån förhållandena som kunde uppmärksammas under utredningen bedöms att personen som dog var en 

person som hade stor risk att omkomma i enlighet med den statistik som finns idag gällande dödsbränder. Jag 

tycker det skulle vara bra med ett sammarbete med Systembolaget och sjukvården för att på något sätt 

åtgärda/uppmärksamma den risk som det finns att omkomma i bränder när stora mängder alkohol intas 

frekvent och under längre tid, samt där personen är ensamstående och rökare.  

Brandvarnare bör finnas minst en på varje våningsplan.  

Det kan också vara bra med installation av boendesprinkler. 

 

Åtgärder 
Utredningen delges internt inom räddningstjänsten i Eskilstuna och sänds till Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap databas för brand- och olycksutredning. 
 

  




