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23:21 2019-11-13
Bostad/Småhus
Gasololycka
En avliden

Utredningen utförd av: David Hultman, brandutredare
Räddningstjänsten i Strängnäs undersöker olyckor och räddningsinsatser mot bakgrund av Lagen om skydd
mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och
räddningsinsatsen. Detta skall användas för utveckling av operativ verksamhet och olycksförebyggande arbete.
Arbetet har inte till syfte att klarlägga ansvar, skuld eller vållande.
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SAMMANFATTNING

Bild: Översikt av brandplatsen sett från baksidan av huset.
Brand inträffade i en villa på
i Strängnäs. En person avled och de materiella skadorna
blev omfattande. Teknisk undersökning är genomförd och resultatet indikerar en gasolkamin som troligt
startföremål.

PROTOKOLL
Anledning till undersökning
Omfattande brand i småhus.
Undersökningen utförd av
David Hultman
Beskrivning av objektet
Objektet är en villa med två personer boende på adressen. Byggnaden är uppförd i ett och et halvt våningsplan
på plan tomt. Fasaden är utförd med stående träpanel konstruktionen är gjord av trä. Innerväggarna är utförda
av gips med träreglar. Yttertaket är gjort av tegelpannor. Byggnadsmaterialen består huvudsakligen av trä, gips
och tegel och inredningen bedöms ha varit i normal omfattning (normal brandbelastning).
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Beskrivning av händelsen
Larm inkom om brand i byggnad på
Boende slog själv larm om brand i bostaden. Vid
Räddningstjänstens framkomst var branden utvecklad. Riskbedömningen gjorde gällande att invändig
släckning och livräddning med rökdykande personal påbörjades. Den livräddande insatsen fick senare avbrytas
på grund av rasrisk och delvis kollapsad takkonstruktion. Insatsen övergick då till arbete med utvändig
släckning. Flera försök med invändig släckning gjordes under insatsen då en person saknades. Ingen
spridningsrisk förelåg till intilliggande byggnader. Den avlidna personen hittades cirka två och en halv timme
efter larmets inkommande.

Bild visar pågående släckning strax efter räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen.
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Undersökning

Bild visar delar av vardagsrummet. Den delen av byggnaden där lägst belägna och kraftigast noterade
brandskador kunde dokumenteras är markerad med röd ring.
En orsaksutredning har genomförts i samverkan mellan Räddningstjänst och Polis (tekniker). Inga omfattande
friläggningsförsök har gjorts på plats. Undersökningen har foto-dokumenterats och insatsbilder har använts
som underlag för brandbildstolkning. Utredningsarbetet har avhandlat brandbildstolkning och fokuserats kring
tecken på anlagd brand med accelerator, elfel, hantering av eld, uppvärmning etc. Inget har under utredningen
påträffats som skulle indikera en anlagd brand. Inga uppenbara upptäckter för elfel har noterats. Område där
brandskadorna i byggnadsmaterialet förefaller kraftigast och lägst beläget är koncentrerat kring vardagsrum i
närheten av den gasolkamin som använts för uppvärmning. Startområde har sannolikt kunnat fastställas.
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Planritning. Röd ellips visar troligt startområde. Blå ellips visar den omkomnes fyndplats.

Undersökning av gasolkaminen har gett vid hand att avstängningsventilen på flaskan stått i fullt öppet läge vid
undersökningen. Placerad på gasolkaminen låg en polygrip vilket är ett vanligt använt verktyg i samband med
flask- eller ventilbyte. Reduceringsventilen (se bildbilaga) påträffades först efter friläggning av brandplatsen
och var således inte monterad i flaskgängan vid undersökningstillfället. Gängorna på gasolflaskan var också
belagda med sot, vilket indikerar att gängorna varit exponerade vid brandtillfället och således har troligen
reduceringsventilen ej varit monterad eller endast varit delvis monterad vid brandstart. Inga uppenbara
defekter i kaminens reglage kunde observeras.
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Bild visar gasolkamin med handverktyg (polygrip)

Bild visar gasolflaska med sotig gänga
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Spridningsrisk
Spridningsrisk innebär följande:
g förelåg och inträffade i hela huset (se bild ovan). Risk för spridning till andra
hus förelåg inte.

inträffade i hela byggnaden.
r förelegat och inträffat.
Slutsatser
Undersökningen påvisar indikation på gasololycka. Stora delar av byggnaden bevarades vilket möjliggjort
tekniskt utredningsarbete. De tekniska uppgifterna är samstämmiga med vad som framkommit i förhör
med boende om hastigt brandförlopp och gasrelaterad brand och explosion. Utredning i skälig omfattning
har kunnat genomföras enligt kommunens åtagande i Lagen om Skydd mot Olyckor.
Erfarenheter
Att i skälig omfattning utreda orsakerna till olyckan anses genomfört. Brandorsaken har kunnat fastställas
till gasololycka utan indikation på fabrikationsfel.

Arbetet har utförts genom att undersöka brandplatsen i hopp om att finna primärbrandområde. Utredande
personal har samverkat med Polismyndighetens kriminaltekniker.

Förslag
Att erhålla en så tidig upptäckt av brand som möjligt är viktigt för att möjliggöra en effektiv
räddningsinsats. Brandskyddet i småhus är designat för att personer ska kunna sätta sig själva i säkerhet
utan Räddningstjänstens medverkan. I det aktuella fallet har erforderliga utrymningsmöjligheter funnits.
Gasolhantering är förknippat med stora och besvärliga brandrisker i utrymmen som inte är väl
ventilerade. Restriktioner för användning av gasol som uppvärmning inomhus kan övervägas.

Åtgärder
Delgivning av rapport till Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt
Räddningstjänsten internt. Utredningen är upprättad som allmän handling.
För Räddningstjänsten Strängnäs
...................................................................
David Hultman/Brandutredare
Tel: 0152-29192
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BILDBILAGA

Reduceringsventilen.
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