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Larmtid 

Adress 

Olyckstyp 

Startutrymme 

Startföremål 

Brandorsak 

Insatsrapport 

Söndag 17 januari 2016 kl.22.15 

, Agunnaryd i Ljungby kommun 

Brand i byggnad, bostadshus 

Kök 

Okänt 

Troligen värmeöverföring från sprucken murstock eller eldstad eller 

gnistor som ramlat ut vid påfyllning av kokspisen. 

2016000022 

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKSFÖRLOPP 

Vid Räddningstjänsten framkomst kl.22.30 konstateras följande. 

Första räddningstjänstfordon på plats är 6260, styrkeledare från Liatorp kl.22.30, det var då övertänt 

varför bedömningen gjordes att rökdykning inte var aktuellt utan endast utvändig släckning. Några 

minuter senare anländer Liatorps släck och tankbil. 

Byggnaden. 

En gammal 1 ½ plans trävilla av timmer i ganska dåligt skick byggd i början på 1900-talet. Det fanns 

inte vatten eller el i huset och den äldre mannen bodde ensam i huset. Han tillbringade mesta tiden i 

köket där sängen och en soffa fanns. Stor del av mannens tid gick åt att elda i kokspisen för att hålla 

värmen. 

Det fanns inga anmärkningar på skorsten eller eldstad från skorstensfejarmästeren. 

Räddningstjänstens åtgärder. 

Utvändig släckning i ett försök att dämpa branden och då kring köket där man befarade att mannen 

fanns, för efterkommande utredning. 



Skadeomfattning. 

En man, mannen hemmanhörande i fastigheten omkommen. 

Hela huset utbränt, endast del av ytterväggarna stod kvar. 

Sprid ni ngsrisker. 

Ingen risk för spridning till andra byggnader eller till intilliggande mark. Det var 22-23 minusgrader 

och snö på marken. 

Brandplatsundersökning. 

Tillsammans med Polisens tekniker dagen efter branden 2016-01-18 

Brandorsak och händelseförlopp. 

Den som larmade om branden var en granne som bor 2 km från platsen fågelvägen. Han blev i sin tur 

uppringd av en annan granne kl. 21.53 som bor ytterligare längre bort sydost från branden. Han sa 

"det brinner i ditt hus", men det gjorde det inte. I stället tog denna person sin bil och körde upp till 

uppringaren av larmet. Tillsammans tog de sig ytterligare en bit bort till en höjd för att bättre kunna 

se. De ser då tydligt på himmelen att det brinner längre bort. "Det måste vara  säger 

dom". Dom tar bilen och kör runt tills de kommer till gården . Det går inte att komma 

fram inpå huset på grund av värmen. Fönsterrutorna börja gå sönder men branden har inte gått 

igenom taket ännu. Man larmar SOS alarm på 112 kl.22.09. Det samtalet till SOS tar 7 minuter då 

operatören inte kan hitta  i Agunnaryds socken i Ljungby kommun. Till sist blir 

uppringaren arg och frågar om det inte finns någon annan där. Då kommer det en ny operatör på 

SOS och styrkorna larmas. Kl. 22.15. Därefter kör in ringaren ut till riksväg 124 för att visa vägen för 

räddningsstyrkorna. Under tiden ringer han en bekant för att höra om den äldre mannen var hemma, 

och det var han. Detta meddelar han till SOS, att det troligen finns en man i byggnaden. 

Under tiden uppringaren står vid riksvägen och väntar, kommer förste brandman på platsen. Det var 

en av brandmännen från Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, som bodde i närhet och körde direkt till 

platsen i egen bil. Huset är då helt övertänt, taket har rasat in och det brinner i hela huset. Han går 

runt huset för att se om det finns någon person i husets omedelbara närhet, ingen påträffas. 

Klockan 22.30 kommer första räddningsstyrkan till platsen. Det är styrkeledaren 6260 från Liatorp. 

Han gjorde bedömningen att räkdykning inte var aktuellt utan endast utvändig släckning. Klockan 

22.33 och 22.34 anländer släckbil och tankbil från Liatorp. Styrkeledaren blir insatsledare och fördelar 

arbetsuppgifterna. 

Efter några minuter kl.22.45 kommer styrkan från Agunnaryd, Räddningsledare, släck och tankbil från 

Ljungby. 

Styrkan från Ljungby 2010 och 2040 tömmer sitt vatten på branden för att dämpa och lämnar sedan 

platsen. Eftersläckningen sköts då av Styrkorna från Liatorp och Agunnaryd. Räddningsledaren 2080 

är från Ljungby. Polisen kommer till platsen och området spärras av för kommande utredning dagen 

efter. 



Utredningsdagen 18 januari har förberetts genom att en grävmaskin har beställts till platsen. För att 

ur arbetsmiljösynpunkt riva skorstenarna vid undersökningen. 

Undertecknad är med denna dag för att försöka hitta den omkomne och fastställa brandorsaken. Den 

kalla väderleken och släckvattnet har gjort att resterna av huset är en stor isklump. Grävmaskinen 

dirigeras till baksidan av fastigheten där han plockar bort plåtar och rester i det område där man 

befarar att mannen finns. Köket, det område mellan skorstenarna på ca 10-15 m2 där mannen hade 

sin säng, en soffa och kokspisen han eldade i. Aska och brandrester skrapas ut i skikt och töms på 

marken. Efter en dryg halvmeter med brandrester och takpannor kommer så kvarlevorna av mannen 

i ett av skoptagen. Kroppen forslas till rättsmedisinka för identifiering, som fastställs till den saknade 

mannen efter ett par dagar. 

Det mesta av utrymmet vid köket var utbrunnet, mannen levde med sin säng och en stor mängd ved 

som han eldade med. Om branden startat av en spricka i eldstad eller murstock på grund av hårt 

eldande eller om en gnista trillat ut spisen vid på påfyllning är svårt att säga. Brandorsaken fastställs 

som mycket trolig vara eldstadsrelaterad. 

Efter brandplatsundersökningen revs skorstenarna och kvarvarande rester av väggarna för att inte 

utgöra någon fara. 

Sammanfattning, erfarenhet. 

Den ensligt belägna gården, den åldershandikappade mannen, den sena upptäckten av branden och 

körtid för räddningsstyrkorna, gör att det är mycket svårt att rädda egendom och liv. En anmälan är 

gjord till SOS för utredning av den långa behandlingstiden. 

Räddningsinsatsens genomförande. 

Redan när branden upptäcktes av den granne som bodde längst bort var troligen mannen 

omkommen. Räddningsinsatsen blev att dämpa branden och kyla området där man trodde mannen 

fanns. 

På denna insats blev det så att första styrkan på plats kom från "annan kommun". Kommunens styrka 

och Räddningsledare kom sist till plats. Man beslutade att förstastyrkan tillsammans med Frivilliga 

värnet stannar för eftersläckningen, men Räddningsledaren kvarstår. 

Åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen. 

Den omkomne mannen var noga med sotning och skötsel av eldstaden, det hände att han begärde 

extra sotning då han kände till riskerna, meddelar Skorstensfeja rmästaren. 



För information. 

Till Räddningstjänstens personal i Ljungby, Liatorp och Agunnaryds Frivilliga värn. För information till 

inringaren av larmet. 

Räddningstjänsten 2016-01-26 

Lars Isaksson 

Olycksutredare 



Bilaga 1 till: Bygdebrand  2016-01-17. 
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Bild 2 visar gården 

 som 

den såg ut tidigare. 



Bilaga 2 till: Bygdebrand  2016-01-17. 

Bild 3 visar bild tagen av 

 strax 

innan Räddningstjänsten 

anländer. 

Bild 4 visar bild tagen från 

film av . 

Första styrkan har kommit. 

Det är helt övertänt 

Bild S visar bild tagen av 

Agunnaryds Frivilliga 

Brandvärn. 



Bilag 3 till: Bygdebrand  2016-01-17. 

Bild 8 visar norrsidan 

på huset. Till vänster 

en liten utbyggd farstu. 

Bild 9 visar fastigheten, 

branden norrifrån. 

Väderleken var 22-23 

minusgrader, snö på 

marken och vindstilla. 

Bild 10 visar fastigheten 

dagen efter branden. 

Gamla timmerväggar gjorde 

att del av ytterväggarna är 

kvar trots att huset är helt 

utbrunnit. 



Bilaga 4 till: Bygdebrand  2016-01-17. 

Bild 11 visar dagen efter 

branden, baksidan av 

fastigheten. 

Utrymmet mellan 

skorstenarna var köket 

där mannen vistades, 

och återfanns. 

Med hjälp av 

grävmaskinen plockades 

plåtar och brandrester 

för att komma ner till 

grunden. 

Bild 12 visar brandrester 

som skrapades ut med hjälp 

av en grävmaskin. Dessa 

ströddes ut på marken och 

genomsöktes efter 

kvarlevor. 




