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Uppdragsgivare:  Bergslagens Räddningstjänst 
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
Undersökningen utförd:  2019-11-14 Olycksutredare Larz Eidwall 
Övriga deltagare: - 
         
                                        
Upplysningar om branden 

Larmtid:  2019-11-11 kl. 16:07  
Adress:  Södra Hamngatan 5 Kristinehamn 
Olyckstyp:  Brand i byggnad 
Objektstyp:  Restaurang/Kontor 
Startutrymme:  Kök 
Startföremål:  Papperskorg 
Brandorsak:  Oklart 
Insatsrapport nr: 2019001174 
 
 
 
Sammanfattning – Erfarenhet 
Brand i en papperskorg. Anställda som just lämnade byggnaden återvänder till köket och 
släcker branden. Trots noggrann kontroll av papperskorgen går det inte att hitta någon 
brandstiftare. Uteslutet är inte att branden anlagts med uppsåt.  
 
 
Bergslagens Räddningstjänst 
Larz Eidwall Olycksutredare 
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HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP 
 
 
Före framkomst 
Två personer ur personalen är sist med att lämna kontorsdelen som ligger på andra våningen, en 
våning över restaurangen. De släcker och låser efter sig och lämnar byggnaden. När dom gått ca: 
100 meter hör dom att brandlarmet sätts igång i byggnaden. 
 
De återvänder då till byggnaden och kollar först i restaurangen om larmet utlöst där vilket inte 
stämde. De låser då upp dörren till kontoren, springer upp för trapporna till andra våningen. De 
möts av lätt rök i den östra delen av kontoren. Efter att de förflyttat sig genom korridoren låser de 
upp dörren till den västra delen av kontorsdelen där köket ligger.  
 
De möts då av tjockare rök. En av de två lyckas dock komma åt papperskorgen i ett skåp under 
diskbänken. hon märker att det brinner i papperskorgen så hon släcker den brinnande 
papperskorgen med hjälp av vatten från vattenkranen vid diskbänken.  
 
Hon tar sedan påsen ur papperskorgen förflyttar sig genom korridoren, tar trapporna ner och lämnar 
byggnaden. Hon slänger sedan påsen i en plastcontainer ute på gården. 
 
Omfattning vid ankomst 
Räddningstjänsten blir hänvisade till övervåningen där branden startat. Eftersom personalen redan 
släckt branden i papperskorgen existerar ingen brand utan endast rök återstår. 
 
Räddningstjänstens åtgärder 
Endast vädring av lokalerna. 
 
Brandförlopp 
Endast en liten brand i servetter eller papper i papperskorgen. 
 
Skadeomfattning  
Endast lätta rökskador som kunde vädras ut. 
 
Spridningsrisker  
Brand och rökspridning inom byggnaden förelåg. 
 
 
 
 
UNDERSÖKNING 
 
Platsbeskrivning 
Äldre träbyggnad i två plan. På nedre våningen huserar en restaurang. På övre planet 
bedrivs arbeten med en arbetsmarknadsenhet. Hela övervåningen har flera mindre 
kontor, ett kök samt flera samlingsrum. 
 
Underlag och förutsättningar för utlåtandet 
Besök på brandplatsen 2019-11-14. Samtal med föreståndare och personal samt med styrkeledare 
från Räddningstjänsten.  
 
Efter en grundlig undersökning av påsen från papperskorgen hittas inget som skulle kunna starta en 
brand. Påsen innehöll endast kaffesump, melittafilter, en plåtburk, några små matrester samt papper 
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och servetter. 
 
Nämnas ska att påsen flyttats från sitt läge i papperskorgen ut på gården till en plastcontainer. Den 
har sedan lyfts ur containern och genomsökts av personalen från kontoret som sedan lagt tillbaka 
allt tillbaka i påsen igen. Därefter har den dagen efter undersökts av undertecknad. 
 
I containern hittades på samma plats som påsen befunnit sig en cigarettfimp. Om fimpen redan legat 
där sen tidigare eller om den legat i påsen är oklart. Inga andra föremål fanns i containern som 
skulle kunna härröra från påsen. Enligt föreståndaren är det omöjligt att rökning skulle förekomma i 
lokalerna. Anvisad plats fanns också för rökning utanför byggnaden. 
 
Hur branden startat är omöjligt att säga. Dock hittas inte någon brandstiftare så uteslutet är inte att 
branden anlagts med uppsåt. 
 
 
 
SÄNDLISTA: MSB 
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall 

Olycksutredare/ Insatsledare        
Tel: 0586-636 00 
Mobil: 073-50 58861 
E-post: larz.eidwall@brt.se 
 

 
 
 
 
 
Bilder  
 

 
Köket 
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Papperskorgens placering under diskbänken 
 
 

 
Påsen från papperskorgen 
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Cigarettfimp i plastcontainern 


