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 Datum  Ert datum  1(4) 

Räddningstjänsten 2018-01-29 
Handläggare, telefon                          Vår beteckning  Er beteckning 
Daivd Hultman, 0152-29192       
   
    

    

   

BRAND-/OLYCKSUTREDNING 35:ANS RESTAURANG 

 

ALLMÄNT 

 

Insatsrapport nr. - Larmtid - 

Objektsnamn 35:ans restaurang Objektsadress Mariefredsvägen 35 

Olyckstyp Brand i byggnad Objektstyp Restaurang 

Startutrymme/föremål Byggnad Brandorsak, prel Okänd 

Omfattning Hög Personskador Inga 

 

 
Utredningen utförd av: David Hultman, brandutredare 

Räddningstjänsten Eskilstuna 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. 

 

 

 
Källa: Eniro.se 
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SAMMANFATTNING 

 

 
Bild: Översikt av brandplatsen två dagar efter branden. 

 

Brand inträffade i köks- och beredningsdelen av 35:ans Restaurang. Materiella skador blev omfattande, dock 

skadades inga personer. Teknisk undersökning är genomförd, dock utan att kunna klarlägga orsakerna till 

branden.  

 

 

PROTOKOLL 

 

Anledning till undersökning 

Omfattande brand i restaurang. 

 

Undersökningen utförd av 

David Hultman 

 

Beskrivning av objektet 

Objektet är en restaurang med verksamhet i drift. Dock stängt för helg/natt vid brandtillfället. Byggnaden är 

uppförd etappvis vid olika tillfällen. Den brandhärjade delen är uppförd som en våning ovan mark plus vind. 

Byggnadsmaterialen är huvudsakligen trä och plåt (trästomme, träfasad och plåttak). 

 

Beskrivning av händelsen 

Larm inkom om brand i byggnad på Mariefredsvägen 35 i Strängnäs. Inringare hade redan en timme tidigare 

förnummit röklukt utan att kunna lokalisera denna. Vid Räddningstjänstens framkomst påbörjades ett försök 

till invändig släckning. Ingen brandhärd kunde dock lokaliseras i markplan. Däremot fanns vid framkomst en 

påtaglig rökutveckling från vindsutrymmet som sedan tilltog under tidens gång. Släckförsök gjordes och 

förstärkning rekvirerades från grannkommunen. Delar av byggnaden kunde räddas medan vissa delar 

totalskadades. Grävmaskin fick användas för att få stopp på brandspridningen. Inga personer kom till skada 

vid händelsen. 
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Undersökning 

 

 
Bild visar planlösning över lokalerna. Den nedbrända delen av byggnaden är markerad med röd ring. 

 

Med hjälp av grävmaskin har ett friläggningsförsök gjorts på plats. Då uppgifter från insatsen gjort gällande att 

ingen brand varit synlig från utsidan av byggnaden eller invändigt på markplan, har utredningsarbetet 

fokuserats kring tecken på anlagd brand med accelerator, elfel alternativt undersökning av material och 

utrustning som kan ha funnits på vindsvåningen. Under denna utredning kunde inget finnas som gett en 

indikation på vad som orsakat branden. Inget har funnits som styrker teori om anlagd brand. Inga uppenbara 

upptäckter för elfel har kunnat påträffats vid elcentral (grön ring). I området (blå ellips) där brandskadorna i 

byggnadsmaterialet förefaller kraftigast har kylväggsisolering (cellplast) bidragit till hög brandbelastning. 

Startområde har dock inte kunnat fastställas med säkerhet. Tänkbara alternativ till brandspridning är att brand 

startat på vind i teknisk utrustning eller i ett tidigt skede av brandförloppet fått fäste i innervägg. Spår av fet 

sotig beläggning på fönsterrutor tyder på att branden pyrt långsamt och syrekontrollerat under flera timmars 

tid. Brandförloppet accelererade efter Räddningstjänstens framkomst.  

 

Spridningsrisk 

Spridningsrisk innebär följande:  

 Risk för brandspridning förelåg och inträffade i köksdelen av huset (se bild ovan). Risk för spridning 

till andra delar av byggnaden förelåg.  

 

 Risk för rökspridning förelåg och inträffade i köksdelen samt till intilliggande rum och delar av 

byggnaden.  

 

 Risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i anses ha förelegat. Detta på grund av brand 

och brandgasspridning till flera brandceller i byggnaden.  
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Slutsatser 

Undersökningen påvisar inga tydliga spår som gör att orsakerna till olyckan kan klarläggas. Då stora delar 

av byggnaden är förstörd av brand och brandsläckningsarbete har möjligheterna till det tekniska 

utredningsarbetet begränsats kraftigt. 
 

Erfarenheter 

Att i skälig omfattning utreda orsakerna till olyckan anses genomfört. Brandorsaken har dock ej kunnat 

fastställas.  

 

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. Det fanns inte något kvar på tidig upptäckt av brand för den aktuella verksamheten eller 

byggnaden. Att ha ett system för att detektera brand är dock något som möjliggör en snabbare insats och i 

förlängningen också mindre omfattande egendomsskador vid brand. 
 

 

Åtgärder 

Dialog med tekniska roteln om brandorsak. 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 

 

 

BILDBILAGA 

Inga bilder 

 


