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1 Inledning 

 Bakgrund 
Varje år larmas räddningstjänsten i Medelpad till ca 1300 
räddningstjänstuppdrag varav ca 450 uppfyller kriterierna för räddningstjänst 
vid framkomst. Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ är kommunen 
skyldig att undersöka alla olyckor som föranlett räddningsinsats i skälig 
omfattning för att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och 
insatsens genomförande.  

 Syfte 
Syftet med en förundersökning inom Räddningstjänsten Medelpad är att vara 
underlag för en eventuell begäran om sakkunnigutlåtande från 
polismyndigheten samt beslut om vidare utredning för att uppfylla kraven i 
LSO 3 kap. 10§.  
 
Förundersökningen är ett mellanting mellan händelserapport och utökad 
olycksundersökning som skapar förutsättningar för Räddningstjänsten 
Medelpad att bättre möta kraven i LSO 3 kap. 10§. 
 
Bränder med allvarliga personskador är ofta intressanta att undersöka särskilt 
utifrån dessa aspekter i syfte att förbättra skyddet mot olyckor i både ett 
olycksförebyggande och skadebegränsande perspektiv. 

 Avgränsningar 
En förundersökning behandlar endast olycksorsak och olycksförlopp då 
insatsens genomförande behandlas i händelserapport och insatsutvärdering. 

 Utredaren 
Thomas Hansson arbetar som olycksutredare och ansvarar för kvalitetssäkring 
av räddningsinsatser vid Medelpads Räddningstjänstförbund. Arbetar även 
operativt som insatsledare och inre befäl och  har tidigare tjänstgjort som 
brandman sedan 2004 och som styrkeledare sedan 2010.  
Har genomgått utbildningen Olycksutredning grundkurs vid Karlstad 
Universitet samt kursen Brandplatsundersökning  vid Nationellt Forensiskt 
Centrum i Linköping och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i 
Revinge.  
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2 Resultat 

 Byggnad/Objekt 

 
 
Den aktuella byggnaden är ett flerfamiljshus uppfört i slutet av 50-talet. 
Stommen är av betong och fasaden renoverades för ett antal år sedan med 
tilläggsisolering och aluminiumplåt som liknar träpanel till utseendet.  
 
Byggnadens brandtekniska klass är Br 1 vilket innebär att varje lägenhet är en 
egen brandcell avskild i brandteknisk klass EI 60 mot övriga lägenheter. 
 
Varje lägenhet har separat ventilation som sker genom självdrag. De flesta 
lägenheterna har en köksfläkt som forcerar ut luften via den egna kanalen.  
 
Den drabbade lägenheten har 1 rum och kök samt badrum. 
 

 Beskrivning händelse  
Kvinnan som bor i lägenheten har på eftermiddagen lagt sig i sängen för att 
sova. Hon vaknar strax efter klockan 17 av att det brinner i sängen. Hon tar sig 
upp och ut själv och springer i  som bor i byggnaden 
bredvid. Där ringer hon på dörren och ropar att det brinner.  observerar 
att hon har brännskador .  

 tar med sig en mindre brandsläckare och springer ner till  
lägenhet. När han öppnar lägenhetsdörren väller det ut rök så han stänger den 
snabbt igen. Han ringer på hos grannarna för att varna samtidigt som hans 
sambo och en annan granne larmar 112. 
När räddningstjänsten anländer till platsen är det rökigt i trapphuset. Man 
använder pulversläckare genom lägenhetsdörren för att dämpa förloppet. 
Därefter påbörjas rökdykning och ventilering av trapphuset. Rökdykarna tar sig 
in och kan lokalisera och släcka branden. Sedan påbörjas restvärdesarbete. 
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 Beskrivning skador  
Kvinnan som bor i lägenheten transporteras med ambulans till Sundsvalls 
sjukhus. Senare under kvällen/natten flyttas hon till akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Hon har brännskador .  
 
Hela lägenheten är skadad av branden. Hallen, badrummet och köket är 
rök/sotskadade och det finns mycket brandsläckningspulver i dessa utrymmen.  
 

 
Figur 1: Badrummet är bakom den stängda dörren. Köket i den högra. Dörren som skymtas 
längst till höger går in i vardagsrummet/sovrummet. Bilden är tagen från lägenhetsdörren. 
 

 
Figur 2: Lägenhetsdörrens insida. 
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Figur 4: Köket 
 
  

Figur 3: Lägenhetsdörrens har klass EI30. 
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I vardagsrummet syns sekundära brandskador på tapeter, soffa och fåtölj. Även 
här finns mycket pulver. Längre in i rummet syns sängen längst in till höger.  
 

 
Figur 5: Vardagsrummet. Bilden tagen från dörren in i rummet. 
 

 
Figur 6: Sängen står som i en alkov längst in till höger i vardagsrummet. Bilden är tagen från 
balkongdörren. 
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Figur 7: Vid sängen är brandskadorna som störst både på väggar och i taket. Madrassen har till 
stor del brunnit upp. 
 
Även balkongen har till viss del tagit skada av branden. Dessa skador har dock 
troligtvis tillkommit då räddningstjänsten ventilerat ut röken den vägen 
eftersom glasrutorna i balkongdörren och sidofönstret är hela.  
 

 
Figur 8: Balkongdörr och sidofönster är spruckna. 
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Figur 9: Balkongen sett från utsidan. 
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3 Orsak  
Det primära brandområdet bedöms vara den övre delen av sängen. 
Brandmönstren visar att branden varit kraftigast här. 
 

 
Figur 10: Primärt brandområde. 
 
På golvet bredvid sängen fanns ett paket cigaretter och resterna av en tändare. 
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I det primära brandområdet fanns en mobiltelefon (iPhone). Laddkabeln har 
brunnit av men det syns att kontakten sitter kvar i telefonen. 

 
Figur 11: Pilen visar resterna av laddkontakten. 
 
I det primära brandområdet finns även resterna av laddkabeln. Denna mäts 
upp till ca 145 cm. 

 
Figur 12: Pilarna visar laddkabelns placering. 
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På golvet bredvid sängen finns resterna av en grenkontakt. Denna var, när den 
hittades, placerad som bilden nedan visar. Skadorna på grenkontakten stämmer 
dock inte överens med övriga brandmönster på denna plats. Det är därför 
troligt att denna har flyttats under släcknings- /restvärdesarbetet.  
 

 
Figur 13: Resterna av en grenkontakt. 
 
Brandskadorna på undersidan av sängen visar att den största värmepåverkan 
har kommit ovanifrån. Alltså från madrassen. Branden har inte börjat under 
sängen.  
 

 
Figur 14: Brandskador under sängen 
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Det anses säkerställt att grenkontakten vid brandstarten varit placerad i det 
primära brandområdet som på bilden nedan. Detta stämmer överens med 
skadorna på grenkontakten, avsaknaden av brandskador på kabeln till 
kontakten samt kabelns längd som förkortats med hjälp av buntband innan 
branden. 
 

 
Figur 15: Den röda rektangeln visar  grenkontaktens troliga placering vid brandstart. Den blå 
pilen pekar på avsaknaden av brandskador på kabeln. Sänggaveln har skyddat denna från 
branden. 
 

 
Figur 16: I grenkontakten finns denna USB-laddare med två uttag. Okänt fabrikat, men den 
bedöms inte vara Apple original. 
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Den direkta brandorsaken bedöms vara överhettning i mobiltelefonladdaren 
som vid brandstarten varit placerad i sängen. Värmeutvecklingen i USB 
laddaren har troligtvis förstärkts av laddarens placering i sängen då 
ventilationen kring laddaren troligtvis har försämrats av täcke, filt, kuddar eller 
andra liknande och lättantändliga föremål. 
 
Branden kan möjligen ha uppstått genom kortslutning eller glappkontakt i 
grenkontakten. Vid undersökningen var samtliga automatsäkringar i lägenheten 
antingen utlösta eller avslagna. Detta ger alltså inget stöd varken för eller emot 
att branden orsakats av kortslutning eller glappkontakt. Kortslutningsskador är 
oftast sekundära skador som orsakas av branden. En kortslutning kan orsaka 
brand, men då krävs att väldigt lättantändligt material är väldigt nära själva 
kortslutningen. Kortslutning anses därför inte vara en trolig brandorsak i detta 
fall. Inga kortslutningsskador har hittats på de berörda föremålen. 
 
Inget annat än mobiltelefonladdaren har hittats som verkar ha varit inkopplat i 
grenkontakten. Inga tydliga tecken på glappkontakt har kunnat observeras på 
den aktuella laddaren. Laddaren verkar dock mindre skadad av branden än 
grenkontakten. 
 
Scenariot där laddaren överhettas innebär att laddaren är värmekälla och täcke, 
filt, kudde eller liknande är det föremål som först antänts. Det är troligt att 
grenkontakten och laddaren flyttades när kvinnan vaknade av branden, tog sig 
upp ur sängen och flydde ut ur lägenheten. Detta händelseförlopp kan förklara 
grenkontaktens position när den hittades. Grenkontakten och laddarens 
förändrade position samt skillnader i material kan förklara de olika 
brandskadorna på föremålen. 
 
Mobiltelefonens batteri bedöms inte ha orsakat branden då detta vid 
undersökning inte verkar ha svällt eller på annat sätt ändrat form. 
 
De bakomliggande orsakerna till branden är dock oklara. Kvinnan arbetade 
enligt  och var nu hemma på ledighet. Hon skulle åka tillbaka till 

 kommande måndag. Hon har sedan i juli försökt sluta röka. Hon röker 
enligt  inte längre inne i lägenheten utan gör endast detta på balkongen. 
Enligt fastighetsskötaren kunde man tidigare känna röklukt från hennes 
lägenhet, men hon har renoverat lägenheten och nu märks ingen röklukt 
därifrån. Detta stödjer att kvinnan inte röker i lägenheten. Under 
platsundersökningen kunde ingen askkopp finnas i närheten av sängen vilket 
också stödjer att hon inte brukar röka där. Men det går inte att helt utesluta 
sängrökning som en möjlig brandorsak. 
 
Kvinnan själv har inte kunnat intervjuas då hon befinner sig på sjukhus. 
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4 Utredarens reflektioner och förslag på vidare 
åtgärder/hantering 

Det är värt att notera att ytterligare utredning av räddningstjänsten eller annan 
kan påvisa fakta som denna förundersökning  inte beaktat och som skulle 
förändra förundersökningens slutsatser gällande olycksorsak eller 
olycksförlopp. 
 
I detta fall bedöms det inte vara nödvändigt med ytterligare utredning för 
räddningstjänsten för att uppfylla kravet att undersöka olyckans för att i skälig 
omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen 
har genomförts. 
 
Brandskyddsföreningen ger på sin hemsida följande råd för att minska risken 
för brand i laddare: 
 

 Använd originalladdare och CE-märkta produkter. 
 Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan. 
 Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder! 
 Det finns idag på marknaden laddkablar av bra kvalité som är extraförstärkt och 

har en ökad livslängd. 
 Dra ut kontakten när du laddat klart. 
 Vissa telefoner kan laddas trådlöst. 
 Det finns vägguttag på marknaden idag med integrerat USB. (Obs! Anlita 

fackman för installationen). 
 Ha fungerande brandvarnare. 

 
Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i 
rummet eller att du har en fungerande brandvarnare där. 
Ladda enheten innan batteriet når 0% och ladda inte mer än 80%. Ladda långt mellan 
gångerna. Undvik snabbladdare då lång laddtid är skonsammare. Undvik att ha telefonen i 
för varm miljö som exempelvis i bilen en varm sommardag, vid spisen eller på stranden. 
 
I det här fallet var det åtminstone fyra av råden som inte följdes: 

 Troligtvis användes inte originalladdare 
 Laddningen skedde inte på hårt underlag 
 Det fanns ingen fungerande brandvarnare 
 Laddningen skedde inte under uppsikt 

 
Dessa råd kommuniceras inte bara av Brandskyddsföreningen. Även MSB och 
många av Sveriges räddningstjänster kommunicerar dessa. Därför är det svårt 
att ge några konkreta förslag  på hur informationen till användarna skulle 
kunna förbättras. Men det är uppenbart att detta inte är känt eller åtminstone 
inte efterlevs av alla. 
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Förundersökningen skickas till:  
 MSB 
 Ansvarig för funktionsområde brand i Räddningstjänsten Medelpad 
 Räddningstjänsten Medelpads samtliga insatta befäl 
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