
 

 

 
 
 
 
 

www.rsgbg.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             

 
Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Olycksutredning 
 

Dödsbrand 
Dovhjortsvägen, Floda 
Den 21 november 2015 

 
 



Olycksundersökning, Dovhjortsvägen 

 
 

 
 

1 

 

Olycksundersökning 
Dödsbrand 
Dovhjortsvägen , Floda 
Den 21 november 2015 
 
 
Årssekvensnummer:  2015008049 
 
 
Uppdragsgivare:  Per Jarring  Processägare Olycksutredning & analys  
 
Utredningen utförd av:  Mikael Hagberg Olycksutredare 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Den 21 november 2015, klockan 02:49 inkom ett larm till SOS Alarm. Lerum heltid kom förts fram 
på berörd adress. Rökdykarna bröt upp dörren och röken välde ut. Det var mycket varmt och ett 
flertal övertändningar skedde. När rökdykarna väl kom in hittade de en avliden hund som togs ut. 
Strax efter, klockan 03:19  finner rökdykarna en avliden person cirka 1,5 meter ifrån huvudingången.  
 
För att kunna lösa eftersläckningen på ett säkert sätt gjordes det en riskbedömning att ta hjälp av en 
grävmaskin. Polisens platsundersökning som skulle genomföras efter avslutad räddningsinsats kunde 
inte genomföras på grund av grävmaskinens arbete. Huset var jämnat med marken och det fanns inget 
kvar att undersöka. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 21 november 2015, klockan 02:49 inkom ett larm till SOS Alarm. Det var grannar 
som kände röklukt samt såg att det kom rök från huset på Dovhjortsvägen, i Floda. 
När räddningstjänsten Storgöteborg kom fram till berörd adress såg de lågor ut genom 
källarfönstret. När rökdykarna avancerade in påträffade de en avliden person samt en 
avliden hund. Huset gick inte att rädda ifrån branden.  

 

1.2 Syfte 

Vid alla dödsbränder inom Räddningstjänsten Storgöteborg genomförs en 
olycksutredning enligt de kriterier som finns i processen Olycksutredning & Analys 
verksamhetsplan. På detta sätt ökar vi både vår egen kunskap inom området samt 
bidrar till det nationella arbete som MSB genomför angående dödsbränder.  

 

1.3 Avgränsningar 

Räddningstjänstens insats analyseras ej i utredningen. 
 

1.4 Frågeställningar 

 Kartläggning av händelseförloppet. 
 Identifiera och beskriv faktorer som har påverkat brandens uppkomst och dess 

konsekvenser. 
 

1.5 Redovisningsplan 

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senast 31 mars. Vidare 
ska utredningen läggas in i Erfaros och skickas till MSB. 

 

2 Metod och material 

2.1 Datainsamlingen 

Insatsrapport. 
Intervju med första räddningsenhet på plats. 
Samverkan med polisens förundersökningsledare. 
Analys metod STEP. 
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3 Resultat av undersökningen 

3.1 Beskrivning händelseförloppet 

Den 21 november 2015 inkom ett larm 
klockan 02:49 till SOS Alarm att det brann 
i en villa på Dovhjortsvägen i Floda. På 
berörd adress bodde en 56 årig 
ensamstående man med sina två hundar.  
 
Inringaren till SOS Alarm vågade inte gå 
in och knacka på för att det kunde finnas 
hundar på tomten. 
 
En person som befann sig vid berörd 
adress kunde se ett ljus från 
källarfönstret och tog en bild klockan 
02:56. (Bild 1) 
 
 
 

Bild 1. Visar ett ljussken från källarfönstret på husets 
baksida. Foto: Från Polisen anonym fotograf. 

 
Ledningscentralen på räddningstjänsten 
Storgöteborg gjorde utlarmning direkt 
under pågående samtal. 
 
Följande brandstationer blev larmade 
inledningsvis: 
 Lerum heltid åkte med en släckenhet. 
 Lerum RIB åkte med en släckenhet. 
 Öjersjö heltid åkte med släckenhet och 

ASE1 enhet. 
 Insatsledare från Mölndal. 
 Stabsenhet med insatschef och två 

larmoperatörer från Gårda. 
  

 
Bild 2. Röd ring visar vart berörd gata låg i Floda. Karta Eniro. 

 

När första räddningsenhet från Lerum heltid kom fram till Dovhjortsvägen, kunde de se rök 
från villan och att det slog ut lågor från ett källarfönster på husets baksida.  
 
 

                                                 
1 ASE: Alternativ släckenhet. 
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Lerum heltid tog sig till huvudingången på 
framsidan. De bröt upp dörren och röken 
välde ut. Det var mycket varmt och ett flertal 
övertändningar skedde. När rökdykarna väl 
kom in hittade de en avliden hund som togs 
ut. Strax efter, klockan 03:19  finner 
rökdykarna en avliden person cirka 1,5 
meter ifrån huvudingången. De lyfter ut 
personen och ambulanspersonalen tar vid. 
De återvänder in för att söka efter en 
ytterligare en hund, men lyckas inte finna 
denna hund. (Bild 3) 

 
Bild 3. En illustrations skiss över villan vart de fann den 
avlidne personen.  

  
 
Enligt räddningstjänsten Storgöteborgs datastöd (CoordCom) fanns det 11 enheter med totalt 32 man 
på brandplatsen klockan 03:38. 
 
Bilderna nedan visar ett tidsflöde hur branden utvecklar sig. Uppe i det vänstra hörnet på bilderna kan 
tiden utläsas när bilderna togs. Det finns också en illustrations skiss som visar på ett ungefär vilken 
rikting bilden är tagen på huset. Bilderna är tagna av räddningstjänsten Storgöteborg. 
 

 
Bild 4. Husets långsida.  

 
Bild 5. Huset framsida. 

 

 
Bild 6. Husets långsida.  

Bild 7: Husets baksida. 
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Bild 8. Husets framsida. 

 
Bild 9. Huset baksida. 

 

 
Bild 10. Husets långsida. 

 
Bild 11. Husets baksida. 

 
Det berörda huset kunde inte räddas. Strax innan 
klockan 05:00 valde räddningsledaren att släppa 
branden i huset och skydda kringliggande 
byggnader. När huset hade brunnit ned 
påbörjades eftersläckning.  
 
Det mesta av byggnadsresterna hade rasat in och 
låg i källaren så det var svårt att komma åt 
glödbränderna på grund av rasrisk. För att kunna 
lösa eftersläckningen på ett säkert sätt gjordes en 
riskbedömning att ta hjälp av en grävmaskin. När 
grävmaskinen kom till platsen så kunde 
byggnadsresterna lyftas bort och branden kunde 
släckas på ett säkert sätt. 
 

 
Bild 12. Husets baksida. 

 
Räddningstjänsten avslutades den 21 november 2105, klockan 15:05. 
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3.2 Olycksorsak 

Räddningsledaren informerade polisens 
regionledningscentral (RLC) att en grävmaskin 
var beställd, för att komma åt branden. Polisen 
på plats spärrade av området i väntan på en 
platsundersökning. Platsundersökningen kunde 
dock inte genomföras på grund av 
grävmaskinens arbete. Huset var jämnat med 
marken och det fanns inget kvar att undersöka. 
(Bild 13, 14, 15, 16, 17) 
 
Den berörda kvällen var det några minusgrader 
ute. Mannen som bodde i huset brukade elda i 
sina fotoskenlampor och ljus nere i källaren för 
att få upp lite värme i huset. Enligt uppgifter var 
elen frånkopplad. En hypotes kan vara att 
personen har somnat ifrån ljusen och det har 
börjat brinna nere i källaren. Det är oklart om 
det fanns någon brandvarnare i huset. 
 

 
Bild 13. Husets framsida innan grävmaskinen hade 
påbörjat rivning. Foto Polisen. 

 

 
Bild 14. Husets baksida innan grävmaskinen hade 
påbörjat rivning. Foto Polisen. 

 
Bild 15. Huset efter grävmaskinens arbete.  
Foto Polisen, forensiska sektion. 

 

 
Bild 16. Huset efter grävmaskinens arbete.  
Foto Polisen, forensiska sektion. 

 
Bild 17. Huset efter grävmaskinens arbete.  
Foto Polisen, forensiska sektion. 
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4 Analys 

I denna händelse beställdes det en grävmaskin för att kunna arbeta på ett säkert sätt för att släcka 
glödbränderna. En grävmaskin kan användas för två olika syften, förhindra brandspridning (”akut 
läge”) eller använda som ett hjälpmedel att lyfta bort tunga saker för att komma åt exempel 
glödbränder (”inte akut läge”).  

I det här fallet var det ”inte akut läge”. Räddningsledaren kontaktade polisens RLC. (Polisens RLC är 
förundersökningsledare som bedömer om det finns misstanke om brott. Vid misstanke om brott 
kommer deras utredningsjour kontaktas, som i sin tur aktiverar forensiska sektionen för att åka ut på 
brandplatsen och utföra en platsundersökning.)  

När informationen lämnades till RLC fick inte räddningsledaren några restriktioner att inte 
grävmaskinen kunde påbörja sitt arbete innan forensiska sektionen var på plats.  

Enligt forensiska sektionen behöver byggnaden vara så intakt som möjligt för att kunna identifiera 
primärbrandområdet. Har det flyttas på väggar, möbler och andra föremål blir det i stort sett omöjligt. 
Hundarna som polisen använder för att söka efter brännbar vätska reagerar på diesel. En grävmaskin 
eller bensindrivet sågverktyg riskerar att kontaminera platsen.  

Här borde RLC agerat och frågat om räddningsledaren kunde avvakta att använda grävmaskinen tills 
forensiska sektionen var på brandplatsen.  Det kan dock vara svårt att tänka i de banorna om en 
räddningsledare behöver ha denna grävmaskin för att släcka branden. Här behöver räddningsledaren 
vara övertydlig till RLC att det inte är ” akut läge” och att en platsundersökning kommer försvåras 
om en grävmaskin kör in på brandplatsen.  

Det togs många bilder vid olika tidpunkter samt 
från olika håll under insatsen. Dessa bilder har 
kunnat ge en bra beskrivning hur 
händelseförloppet gick.  

Värmekamerans filmmaterial har också givit en 
beskrivande bild av händelseförloppet. 
Räddningstjänsten har med hjälp av 
värmekameran också kunnat ge bra information 
till polisens utredare vart exakt den avlidne 
personen låg. (bild 18)  

Bild 18. Bilden visar en filmsekvens från värmekameran 
var den avlidne personen låg.  

Räddningstjänsten Storgöteborgs räddningsinsats har inte utretts i denna utredning.
Utredaren ser dock några intressanta erfarenhetsåterföringar som skulle kunna följas upp efter 
denna händelse. Några exempel: 

 Hur har ventilation genomförts?
 Hur har angreppsvägar in till byggnaden hanterats?
 Användandet av värmekamera?




