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Anledning till undersökningen: 

Brand i byggnad Torget4 Karlskoga 
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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 

 

 

 
 
Uppdragsgivare:  Bergslagens Räddningstjänst 
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
Undersökningen utförd:  2017-11-16 Olycksutredare Larz Eidwall 
Övriga deltagare: - 
Bilagor: - 
                                                
Upplysningar om branden 
Larmtid:  2017-11-16 kl. 07:26  
Adress:  Torget 4 Karlskoga 
Olyckstyp:  Brand i byggnad 
Objektstyp:  Flerfamiljhus i tre våningar med caféer och restauranger 
Startutrymme:  Källaren 
Startföremål:  Frys 
Brandorsak:  Tekniskt fel på frysen 
Insatsrapport nr: 2017001320 
 
Sammanfattning – Erfarenhet 
- 
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Larz Eidwall Olycksutredare 
 
HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP 
 
Före framkomst 
Branden har startat någon gång under natten/morgonen och sedan slocknat av sig själv av 
syrebrist i lokalerna. 
 
Omfattning vid ankomst 
Branden har slocknat av sig själv. Endast lite glöd vid frysen samt rök i lokalerna. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
Släckning av glöd samt att fläkta ut rök.  
 
Brandförlopp 
Kraftig brand i elektroniken i frysen. Rök och sot har sedan spridit sig i hela lokalen, både i källaren 
och upp i restaurangen. Lokalerna har varit så täta att syret tagit slut och branden har slocknat av sig 
själv. 
 
Skadeomfattning  
Frysen av märket AHT Athen XL 207 End Cabinet totalförstörd av branden. Resen av källaren 
kraftig rök och sotskadad. Trapphus och källargången hade en kraftig lukt av bränt material. 
 



  ID brandutredning 

  

 

Spridningsrisker  
På grund av att väggar, tak och golv var av betong fanns ingen spridningsrisk till andra lokaler. 
 
UNDERSÖKNING 
 
Platsbeskrivning 
Flerfamiljshus i betongkonstruktion i tre plan. I bottenplanet finns restauranger och 
caféer, och i dom övre planen finns lägenheter. Byggnaden inrymmer också en 
källarvåning där restaurangerna har tillgång till sin egen källarplats. 
  
Brandorsak 
Branden har troligtvis startat någon gång under natten eller tidig morgon i elektronikdelen eller i 
anslutning till denna. Frysen var alldeles för förstörd för att i detalj se var i elektroniken branden 
startat.  
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
Besök på brandplatsen 2017-11-16, samtal med IL samt Styrkeledare från Bergslagens 
Räddningstjänst.  
 
SÄNDLISTA: MSB 
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall 

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

Bilder  
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