
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
Olycksundersökning 
Brand i byggnad,  Mjölby 
 

 
 

 
Handläggare: Björn Berg 

 
 

 



DOKUMENTINFORMATION 

Ärende: Olycksundersökning brand i byggnad 

Handläggare: 023, Björn Berg 

K valitetsgranskare: TF, Jan-Erik Forsen 

Mjölby Räddningstjänst 171113-004 
diarienummer: 

Händelse: 

Brand i byggnad, villa på landsbygd. En man 80+ omkommen. 

RT90  
Branden fullt utvecklad vid ankomst. Boende, en äldre man saknas. Spridningsrisken 
bedöms väldigt liten, uppgiften blir att begränsa branden till objektet och skydda 
intilliggande längor och låta villan brinna ned under kontrollerade former. 
Fredag den 2017-11-13 klockan: 05:01 förlarm station 5000 Mjölby. 

Version Datum Utgåva Handläggare K valitetsgranskare 

2 2018-02- 15 0 lycksundersökning 023 JF 

Bilagor 
1. Händelserapport räddningstjänsten Mjölby 2017-00792 
2. SOS Alarm Ärendekopia-Räddning 14-4145917-2 
3. Polisens förundersökningsprotokoll K1422115-17 
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Inledning  

Anledning till undersökningen 

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Händelsen faller 
under räddningstjänstens fastställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den 
resulterade i ett dödsfall. Denna rapport kommer att redovisa hur räddningstjänstens arbete på 
olycksplatsen utfördes. Rapporten presenterar även förslag på hur de negativa konsekvenserna kan 
mildras om en liknande händelse inträffar igen. 

Olycksundersökningen syftar inte till att ligga som underlag i rättsliga sammanhang mellan externa 
parter eller avgörande om ansvarsförhållanden. 

En kopia av olycksundersökningen kommer att skickas till de aktörer som Räddningstjänsten i 
Mjölby anser ha gagn för den i sin verksamhet. 

 

Metod 
 
Insamlandet av uppgifter rörande olyckan har skett genom: 
 

• Granskning av dokumentation rörande olyckan, se bilagor. 
 

• Granskning av fotodokumentation som gjorts av personal på plats. 
 

• Samtal med insatspersonal som var på plats. 
 
 

Objektet 
 
Tvåplansvilla i trä, murstock i mitten, byggnadsår okänt för räddningstjänsten. Mannen bodde 
ensam, hyrde fastigheten och hade hemtjänst som besöker klockan 13.00 varje dygn enligt polisens 
uppgifter samt anteckningar i loggbok. Vid brandtillfället var det alltså över 12 timmar sedan 
mannen sågs sist. Intill bostadshuset ligger flertalet mindre lador och bodar. Dessa blev huvudfokus 
att skydda från brandspridning under räddningsarbetet då branden var fullt utvecklad redan vid 
första enhets ankomst på plats.  I övrigt ligger villan fritt och öppet med ängsmark runtom på en 
liten höjd.  
 

Platsen 
 
Branden ägde rum på adressen . Om man därifrån 
färdas söderut på väg 594 ligger fastigheten efter några hundra meter in på en stickväg västerut.  
(RT90 ). Platsen ligger  eller 20 min färdväg söderut från Mjölby. 
Inga svårigheter att lokalisera objektet tack vare ljusskenet. GPS-positionering stämde bra.  
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Översiktsbild regionen.  
källa: hitta.se 
 

 
Översiktsbild lokalt på platsen. 
Källa: hitta.se 
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Förlopp  

Orsak till branden 
 
Att fastställa brandorsak försvåras ytterligare på grund av den höga grad av förbränning som sker då 
ett objekt tillåts brinna ned fullständigt; även att finna den saknade personen försvåras oerhört då 
väldigt lite kvarstår efter den höga värmebelastning en fullt utvecklad brandhärd över flera timmars 
tid orsakar. Branden hade pågått väldigt länge när larmet inkom, förbipasserande hade vid kockan 
02:00 känt röklukt men trott att någon eldade enligt polisens förundersökningsprotokoll. Enligt 
samma uppgifter i bilaga 3 tror husägaren inte att personen som hyr huset (den omkomne) rökte. 
Han eldade med vedkamin i köket, men den är sotad och kontrollerad. Den omkomne använde 
vedkaminen som primär uppvärmningskälla och använde inte ofta elementen då detta drog upp 
elräkningen. Han hade enligt vittnesmålet inte för vana att åta sig att laga eller reparera saker själv 
utan ringde för att få hjälp med detta . Husägaren uppger även att 
den omkomne inte hade något av direkt värde, vapen eller kassaskåp eller dylikt i bostaden och 
heller ingen som ville honom något illa/ont uppsåt. 
 
Enligt vittnesmål i bilaga 3 säger närmsta grannen (ej densamme som inringaren) att hon inte gillade 
vedpannan i huset, den var så liten så han fick ställa vedträden upp och hon tänker att det kan ha 
fallit ut vedträd ur pannan. Han hade enligt vittnesmål från hemtjänsten planer på att elda den natten 
på grund av kallt väder.  

 
. Enligt utsago från  räddningsvärn 

(som var först på plats) bedömde de att branden startat till vänster i huset där vedkaminen stod i 
köket, men där finns också bl.a. proppskåpet. Inga av dessa uppgifter möjliggör att fastställa definitiv 
brandorsak med säkerhet.   
 
Brandorsaksutredningen är i skrivande stund ännu ej avslutad men polisens utredare misstänker inte 
mordbrand, även om en sådan anmälan måste upprättas vid utredningens startfas. Arbetet med att 
fastställa identitet på den avlidne har försvårats/blivit väldigt komplicerat på grund av utebliven 
släckinsats. . 

Upptäckt samt personers agerande 
 
Inringaren var en kvinnlig granne, finns namngiven i bilaga 3. Hon såg ljusskenet på avstånd från 
hemmet, larmade därefter. Ingen mötte upp räddningstjänsten vid ankomst. 
 

Räddningstjänstens agerande  
 
Station 242-5000 Mjölby mottog förlarm om olyckan klockan 05:01. Klockan 05:02 anknöts station 
242-5400  räddningsvärn. Ledningsenhet 242-5080 samt räddningsenhet 242-5010 utgick 
från Mjölby och kvitterade larmet klockan 05:03 följt av vattenenhet 242-5040 klockan 05:04. 
Ledningsenhet 242-5080 äskar även ytterligare vattenenhet 242-5640 från Boxholm, detta larm går 
ut klockan 05:22. 
 
Det var minus åtta till tio grader den natten; 242-5010 Mjölby observerade under framkörningen älg 
i väggrenen där 242-5080 passerat bara minuten innan, och det var halt ute. Hastigheten var väl 
avvägd. 
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Räddningsenhet 242-5410 var först på plats klockan 05:13 uppskattningsvis (Exakt tidpunkt finns ej 
dokumenterat). Ledningsenhet 242-5080 ankommer som andra enhet klockan 05:19. Vid ankomst 
för räddningsenhet 242-5010 klockan 05:24 hade räddningsenhet 242-5410 kopplat upp vatten och 
jobbade med att skydda gaveln på närmast intilliggande ladan från gnistregn och brandspridning från 
villan. Räddningsenhet 242-5010 kopplar även de upp vatten (standardutlägg). 
 
Räddningsledare (benämns RL) på plats konstaterar att branden är fullt utvecklad, taket har rasat in 
och hela villan omfattas av branden; därmed är det försent att rädda vare sig människoliv eller villan 
ifråga. Han tar beslut ”mål med insatsen” att inte släcka branden utan endast begränsa och låta 
objektet brinna ned under kontrollerade former med hänsyn till miljövärde och ha efterbevakning på 
objektet. Den boende, en äldre man och hans två hundar saknas fortfarande, man misstänker att de 
sannolikt är kvar inuti villan. 
  
Vattenenhet 242-5040 anländer 05:30 och deras syfte blir nu istället att tillsammans med vattenenhet 
242-5640 Boxholm som anländer klockan 05:55 att säkerställa att allt blir släckt när efterbevakningen 
är slutförd. 
  
Räddningsenheter 242-5010 samt 242-5410 beordras återgå till station klockan 06:15; Mjölby 
heltidsstyrka åter och insatsberedda klockan 06:45. Boxholm vattenenhet återgår även de till station, 
klara klockan 07:41. Räddningsinsatsen avslutades klockan 08:00.  
 
Den avlösande brandmästaren på ledningsenhet 242-5080 blev kontaktad av ägaren till fastigheten 
klockan 07:30 och denne ombeds kontakta sitt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget  
kontaktar avlösande brandmästare klockan 08:30 och man bestämmer att efterbevakning skall 
ombesörjas av räddningstjänsten fram intill klockan 12:00. Vattenenhet 242-5040 kvarstannade på 
efterbevakningen och lade totalt på 8 kubikmeter vatten. Ansvaret av bevakning skall därefter 
övertas i ytterligare ett dygn av ägaren. Polisen meddelas att räddningstjänstens arbete är avslutat och 
att de kan spärra av området. 
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Resultat  
 
Det har inte omnämnts i några handlingar eller utsagor om brandvarnare funnits/fungerade i huset.  
Räddningstjänsten Mjölby har inga exakta hålltider eller loggar ifrån  Räddningsvärn.  
 
På grund av RL beslut i stort och mål med insatsen har släckningsarbete inte genomförts, med 
hänsyn till att liv inte fanns att rädda. Detta kan konstateras med säkerhet eftersom sen 
upptäckt/långt gången fullt utvecklad brand omöjliggör att någon kan finnas kvar vid liv därinne. I 
räddningstjänstens uppdrag är parametrarna att rädda liv, egendom och miljö det viktigaste. I detta 
fall är två utav de tre uppdragen redan förlorade vid framkomst. Miljön blir det absolut viktigaste i 
detta fall. RL har i detta fall agerat helt utifrån gällande styrningar och sitt uppdrag. Att 
räddningstjänstens beslut påverkar brandorsaksutredningen är högst beklagligt men det är 
diskutabelt om beslutet tagits av RL att släcka branden att nyttan av detta är ringa ur 
brandorsaksutredningssynpunkt. Branden hade härjat fritt under flera timmar och förbränningen blir 
då så pass hög att utredningsarbete för polis och tekniker ändå sannolikt inte underlättats nämnvärt.  
 
Som konsekvens av detta blir att man med säkerhet inte kan dödförklara den boende på adressen 
och anhöriga inte får definitivt besked om fastställd identitet av den omkomne (  

 har inte kunnat ge några DNA-spår). Som följd av detta dröjer begravning 
med mera. 
 
Som motvikt till detta har man minskad miljöpåverkan genom att de facto inte släppa ut ca 23 
kubikmeter kontaminerat släckvatten i brunnar/vattendrag. Men helt klart är att 
brandorsaksutredningen försvårats på grund av beslutet. Detta är en minut-operativ verksamhet och 
man får väga varje fall enskilt från gång till gång. 
 
 
 Åtgärdsförslag 
 
Då räddningstjänstens åtgärder på plats var få, utöver att förhindra brandspridning, finns inte 
mycket att anmärka på med hänsyn till beslut i stort taget av RL. Dock är följande punkter värt att 
ägna extra uppmärksamhet för framtida händelser: 

 
• RL har agerat utifrån lagmässiga styrningar och räddat miljövärde, men i fall där personer 

saknas eller kan förmodats omkomna, alternativt misstanke om mordbrand föreligger bör 
RL ha i åtanke att underlätta för kommande brandorsakutredning i möjligaste mån. 
 

• Förbättra samverkanskanaler/kommunikation mellan heltidsstationer och räddningsvärn, ex 
vindruterapport, loggtider mm.  

 
• Enligt larmplan Mjölby räddningstjänst rutiner ska vattenenheter medföra motorspruta, 

utanför tätort då den kan vara av stor betydelse för vattenförsörjning, detta gjordes inte.  
 

• Utöver sin räddningstjänstuppgift kan räddningstjänstpersonal då de ändå finns på plats, 
utöver att bevaka brandspridning faktiskt understödja med ett områdessök efter saknade 
personer, när personalläget tillåter – och om polisen äskar det stödet. 

 
 



  
  

8  
 

Sändlista 
 
Följande aktörer sändes en kopia av olycksundersökningen. 
 

• MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
• Polisregion Öst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mjölby, 2018-01-22 
 
Handläggare: Björn Berg, Brandman  

  
Räddningstjänsten Mjölby
 




