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Sammanfattning 

Onsdagen 1/1 2020 på morgonen blir Räddningstjänsten larmad till en villabrand på  
 Vid Räddningstjänstens framkomst var alla personer ute ur villan, villan var då helt 

rökfylld. Branden som fanns inne i konstruktionen, jagades av Räddningstjänsten i drygt tre 
timmar innan man hade den under kontroll. Fastigheten tömdes på lösöre, då risk fanns att man 
skulle tappa branden. 
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Syfte med undersökningen 
Syftet med undersökningen är att klargöra brandorsak samt undersöka hur branden kunde sprida 
sig till konstruktionen. 
 
 
 
 

Metod 
 
Brandplatsundersökning 2020-01-02.  Intervju med personal och drabbad.  
Uppgifter om insatsen har inhämtats från insatsledare  och Räddningstjänstens 
insatsrapport.  
 
 
 
 
 

Upplysningar om händelsen 
 
I den aktuella villan bor en familj på fem personer som tillsammans med några gäster firade in det 
nya året. Man har under kvällen tänt i den stora öppna spisen i köket som man gjort många gånger 
tidigare. Vid halv ett går vännerna till en närbelägen gäststuga för att sova och även familjen ska 
gå till sängs. I rummet ovanför köket där en av sönerna har sitt sovrum känner man att det luktar 
rök, man tror att detta kommer från eldningen i den öppna spisen i köket. (Det har hänt tidigare att 
man känt röklukt när man eldat i den öppna spisen) Man bestämmer att sonen sover i ett annat rum 
på nedre våningen på grund av röklukten, man har inga tankar på att det kan vara någon brand utan 
tror att röken kommer från själva eldstaden. 
I villan finns ett brand /inbrottslarm med kamera kopplat till larmcentral. Larmet går igång ca 
klockan 0545 och väcker familjen. Det är då rökfyllt i stora delar av huset. Samtidigt går larmet till 
larmcentralen och dom ser via kameran att det är rökigt i villan och dom larmar 
Räddningstjänsten.  
Hade det inte funnits brandlarm/brandvarnare är risken stor att det blivet personskador. Första 
enheten från räddningstjänsten är 1408 vilket är styrkeledare från  är på plats klockan 
05:37, villan är då så rökfylld att det är rökdykning som gäller. Alla personer är då ute ur 
fastigheten.  
Första släckresurs är framme klockan 05:48 och man påbörjar rökdykning. Man jobbar sedan fram 
till ca klockan 10:00 med att jaga branden i konstruktionen med hjälp av värmekameror, dimspikar 
och håltagning. Räddningstjänsten är orolig för att branden ska gå ifrån dom, och börjar därför 
tidigt att bära ut lösöre. Vid halv åtta tiden kallar man på en Restvärdeledare. 
Brand är under kontroll runt klockan 10:00. 
Stora delar av konstruktionen har då brandskador samt en mindre mängd vattenskador samt 
röklukt i hela fastigheten. 
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Figur 1. Plan ett. De blå sträcken visar den del i byggnaden för plan ett och två som blev direkt påverkad av 
branden och det arbetet Räddningstjänsten utförde. Det röda markerar området som brann, det ifyllda röda 
visar väggarna som vi arbetade med dimspiken, Det gröna markerar där vi tömde för lösöre. 

 
Figur 2. Plan två. De svarta pilarna visar var vi använde pulverlansen. Golvbjälklaget frilades och tömdes i 
hela den röda markeringen. 
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Bakgrund 
Byggnadsbeskrivning 

Byggnads- och Verksamhetsbeskrivning 
Den aktuella fastigheten är en större villa på ca 350m2 boyta, i två plan från 1700 talet. 
Fastigheten är tillbygg på ett antal ställen under senare år. Fastigheten har haft problem med 
hussvamp varför en större renovering gjordes under 2019. 
Under en mindre del av fastigheten finns en källare (pannrum och tvättstuga). Det finns en liten 
nockvind samt fyra kattvindar, en i varje hörn, samtliga dessa nås och kan observeras genom 
luckor inifrån på plan 2. 
Uppvärmningen av fastigheten sker med värmepump. 
I fastigheten finns tre eldstäder (två spiskassetter och en öppen spis) som är uppmurade med 
bygglov 2015.  

 
 

Byggnadens brandskydd  
Brandtekniska installationer  
Byggnaden har ett brand/inbrottslarm med kameraövervakning kopplat till larmcentral . 

 
Brandceller och utrymning 
Hela byggnaden anses var i en och samma brandcell och utrymning sker genom dörrar 
och fönster i fasad. 
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Brandorsak 
Man kan ganska tydligt se att startområdet är runt den öppna spisen i köket. 

 
Lägsta punkten för branden och kraftig genombränning talar för detta. 
I hjärtväggen ovanför den öppna spisen i köket är en timmerstock  som i stort sett är helt 
avbrunnen, vilket talar för att branden pågått länge. 
 
När man tittar inne i spiskåpan kan man se att högra hörnet inne i spiskåpan är hel genombränt. 

 
 Den troliga orsaken är att branden har gått från eldstaden i den öppna spisen via övre högra hörnet 
inne i spiskåpan vidare in i träväggen (hjärtväggen) och in i bjälklaget mellan plan 1 och 2. 
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När man tittar på kolningen kan man ganska tydligt se ett brand V som börjar på en punkt under 
den troliga genombränningen. 
 
Den troliga orsaken är att branden har gått från eldstaden i den öppna spisen via övre högra hörnet 
inne i spiskåpan vidare in i träväggen (hjärtväggen) och in i bjälklaget mellan plan 1 och 2. 
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Den öppna spisens konstruktion. 
 
2015 har ägaren sökt bygglov för att installera två spiskasetter och en öppenspis i köket.  
Från början har det varit en järnspis på den plats där den öppnaspisen finns idag, någon gång på 
60-talet tog man bort järnspisen och placerade en kyl och frys på platsen. År 2015 murade man 
upp nuvarande spis. 
Spisens baksida vetter mot murstocken och den högra delen vetter mot hjärtväggen av trä. 
Den svaga punkten uppe i högra hörnet, där branden gått in i hjärtväggen består av 10 mm minerit, 
masonitskiva och trävägg. 
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Något har blivet fel när man murade den nya spisen, brandavskiljningen mellan eldstaden och den 
aktuella träväggen är inte godtagbar, den består längst upp till höger inne i kåpan bara av 10 mm 
minerit som är skruvad på masonit och trä. Om mineriten är ditskruvad 2015 eller tidigare är svårt 
att säga men skruvar som höll mineriten var spånskiveskruv från nutid. Det fanns 2015 ett klart 
regelverk som talar om hur man får bygga och denna konstruktion uppfyller inte regelverket.  
 
Man har gjort en besiktning av installationen 2015-02-25 utan anmärkning.  
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Vad säger byggreglerna. 

I SBN 80 står. 

En uppvärmningsanordning med tillhörande rörledningar skall utföras och placeras så, att den 
under normal drift vid maximibelastning inte medför en högre temperatur än 80 grader ( i nyare 
regelverk BBR 85 grader) på närbelägna byggnadsdelar av brännbart material. 
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Erfarenheter 
 Brister i brandavskijning från eldstäder kan ge väldigt stora skador. 

 Alla fel upptäcks inte vi besiktning vilket är oroväckande. 

 Brandvarnare/brandlarm räddar liv. 

 Rökutvecklingen från inneslutande konstruktionsbräder, indikeras dåligt av optiska 
rökdetektorer. 

 Ett tidigt tänk på restvärde kan rädda mycket lösöre. 
 

 

 

Rapporten tillsändes 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

 




