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kläder 2020
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Larmtider
112-samtal mottaget: 2020-06-17, 08.06
Förlarm till räddningstjänst: Huvudlarm till räddningstjänst: 2020-06-17, 08.07
Första enhet på plats: 2020-06-17, 08.16
SOS ärendenr: 16.2991263.4
Eget larmnr: G2020.063261
Utredare: Johan Rönmark, stf räddningschef, brandingenjör, Räddningstjänsten Gislaved Gnosjö

Avgränsningar
Utredningen fokuserar på olycksförloppet och orsakerna till olyckan och inte genomförandet av
insatsen.

Genomförande
Faktainsamling har skett genom platsbesök och sammanställning av vittnesuppgifter.
Foton är tagna av räddningstjänsten där inget annat anges.

Sammanfattning
I samband med ett brandtillbud i ett kök omkom en äldre man. Detta har orsakats av att hans kläder
fattat eld i samband med upptändningen av en vedeldad köksspis. Mannen har inte larmat ambulans
utan istället avlidit i sömnen i sin egen säng. Att mannen sedan en tid tillbaka blivit mer
rörelsehindrad har spelat roll i kombination med fortsatt egen eldning i köksspisen och frånvaro av
ytterligare skyddsåtgärder.
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1. Beskrivning av byggnad och plats
Husen som den omkomne bodde i är ett äldre tvåvåningshus i trä. Uppvärmningen sker genom
vedeldad spis med vattenburen värme samt elpatron vid behov. Huset ligger en bit utanför Gnosjö
tätort, Gnosjö kommun, med ca 10 minuters körväg från närmaste brandstation (deltidsbemannad).
Den omkomne mannen var över 80 år och bodde själv i huset utan stöd och hjälp. Han hade besök av
släktingar regelbundet men dock inte varje dag. Däremot brukade bekanta ta en pratstund med
mannen på morgonen flera dagar i veckan när de gjorde sin morgonpromenad i området.

2. 112-samtal och utalarmering
Larm inkommer strax efter klockan 8 på morgonen av bekanta till mannen som brukar passera hans
hus på sina regelbundna morgonpromenader. När de inte får muntlig kontakt efter att ha gått in i
hallen i huset letar de och finner honom i sängen utan livstecken. De ringer då 112 som larmar ut
händelsen som hjärtstoppslarm. Det innebär att närmaste räddningsstyrka från räddningstjänsten
samt ambulans åker mot platsen.
Första enhet på plats är räddningstjänstens förstainsatsperson, FIP. Mannen hittas strax nedanför sin
säng
Mannen har utbredda brännskador och
detta meddelas via radio till SOS, därefter påbörjas HLR. Sjukvårdsinsatsen tas över av
ambulanspersonalen när denna anländer.

3. Upplysningar om branden
Det enda som påträffas brunnet i huset är mannens kläder och vissa små delar av vedträn på golvet,
varav det mesta kring vedspisen. Inga sotspår eller brandskador återfinns ovanför eller på vedspisen,
inte heller i den stol som återfanns direkt framför vedspisen. Avsaknaden tyder därför på att det inte
varit någon större brand utan allt som brunnit är det som återfinns på platsen och branden har varit
koncentrerad till mannens kläder.

4. Brandteknisk utrustning
I huset fanns två stycken oanvända brandsläckare som var hela och rena samt funktionella enligt
tryckindikering på manometern.
I sovrummet på bottenplan där mannen hittades fanns en brandvarnare på en bokhylla. Denna
brandvarnare hade tidigare suttit i taket men blivit nedplockad vid okänd tidpunkt.
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Placeringen är konstaterat felaktig och dess eventuella funktion i tak eller bokhylla bedöms inte ha
kunnat påverka händelseförloppet eller mildrat några konsekvenser i detta fall, men utifrån andra
brandscenarion hade placeringen varit direkt ogynnsam.
I taket på andra våningen, i anslutning till trappan, återfanns ytterligare en brandvarnare.

5. Bakomliggande omständigheter
Mannen bodde själv i huset. Enligt anhöriga hade mannens rörelseförmåga gradvis försämrats under
de senaste åren utan att påverka graden av att klara sig själv. Sådana tecken var bland annat att
mannen inte längre hade sitt sovrum på övre plan och relativt nyligt innan branden hade fått en
rollator.
Ytterligare signaler på att rörelseförmågan var nedsatt var ett eftermonterat stöd-/grepphandtag i
trappan till övervåningen.

6. Platsundersökning
Olycksutredningen inleddes samma dag som mannen hittades. Enligt såväl befäl på plats samt
ambulans och anhöriga hade ingen flyttat något i huset innan undersökningen.
Mannens brända byxa och skjorta fanns uppvikta på en förvaringsvagn för ved uppställd i mitt i
köket, underkläderna fanns upphängda bredvid sängen. Brännskadorna på underkläderna matchar
de brännskador som fanns på byxorna
I vedlåren till höger om vedspisen återfanns mannens fleecejacka utan brännskador. Direkt framför
vedspisen återfanns en oskadad stol. I anslutning fanns oskadat hushållspapper utrullat.
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Figur 1: Köket såsom det återfanns vid olycksutredningen. Stolen stod från början närmare fotografen och har flyttats av
räddningstjänsten vid larm. Sovrummet med säng anas i bildens högra del. Vedvagnen skymtar till höger och spisens
vedförråd direkt till höger om stolen har öppen lucka.
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Figur 2: Området närmast stolen. Små bitar av sotigt/bränt material, små bitar av spontat trä för upptändning samt
tidningspapper syns närmast vedspisen. I nedre vänstra delen av fotot syns del av byxbenet som brändes av.

I köket på matbordet stod mat kvar och en krycka låg kvar på bordet. På en hylla i köket fanns en
påse potatis och en potatis återfanns med en gaffel under diskbänken i köket.
Under diskbänken fanns även brända rester av kläder som var delvis fuktiga samt runda spår som i
flera fall verkar komma från en kryckas gummistöd.
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Figur 3: Fuktig klädbit under diskbänken samt runda märken i sotet vid mattan. Golvet och mattan i sig var torra. Notera
även potatisen och gaffeln.

I vedspisens e ldningsutrymme fanns inget synbart som hade e ldats i närtid och a lla luckor var
stängda förutom den t ill vedförvaringen. Det tyder på att ingen e ld har startats i närtid.
Ovanpå en avställningsyta invid vedspisen återfanns en plastflaska med en klar vätska som luktade
brännbar vätska, dock oklar exakt vilken sort. Nedanför vedspisen fanns en större dunk genomskinlig
vätska med likadan lukt. Någon origina lförpackn ing återfanns inte. En öppnad ask med tändstickor
fanns vid vedspisen samt på ytterligare två ställen i köket.
I sovrummet fanns en säng med sängkläder och madrass som de lämnades efter att mannen
avtransporterats. På golvet låg en t ill krycka av samma sort som den i köket. Undersökning av övriga
rum gav inget vid handen som kunde t illföra utredningen av olycksförloppet. Dock noterades flerta let
e lektriska värmefläktar och e lement, fungerande såvä l som trasiga, på olika platser i huset vilket
t yder på att mannen behövt extra värme förutom husets ordinarie uppvärmning.
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På andra våningen fanns ytterligare en vedspis samt vedförråd. Här återfanns tändstickor samt en
mindre flaska med klar vätska som luktade likt tändvätska.

7. Slutsatser








Branden har uppstått när mannen försökt tända i sin vedspis sittande på stolen och då av en
olyckshändelse antänt sina kläder. Efter att det börjat brinna har han haft sinnesnärvaro nog
att kunna släcka kläderna.
Mannen verkar därefter ha förflyttat sig till diskbänken för att släcka mindre glöd eller skölja
av sig och tagit av sig klädesplaggen vid vedvagnen. Därefter har han av okänd anledning inte
sökt hjälp utan efter en okänd tid gått till sin säng där han avlidit. Utifrån uppgifter om
mannens brännskador och de uppgifter som lämnats har mannen avlidit på grund av den
påfrestning på kroppen som brännskadorna har vållat.
Tidigare erfarenheter inom räddningstjänsten är att ”puff” av brand i ångor av brännbar
vätska kan uppstå vid upptändning av eldstad. Detta kan lätt antända brännbart material i
omedelbar anslutning, såsom kläder. Ett annat tänkbart scenario är att mannen spillt
brandfarlig vätska på sig och råkat antända denna, men utredningen har inte kunnat
fastställa en specifik orsak.
Av den mat som var framdukad på köksbordet, anhörigas uppgifter samt uppgifter från
räddningstjänstens befäl på plats tyder allt på att branden skett på kvällen dagen innan larm
till räddningstjänsten.

8. Diskussion
Detta fall är tyvärr ytterligare ett i statistiken där äldre och dödsbrand sammanfaller. Fenomenet är
inte nytt och redan 1998 gav dåvarande Räddningsverket ut en FoU-rapport (forskning och
utveckling) om brandskydd för äldre människor.
Förutom den uppenbara brandrisken med hantering av tändstickor för att klara uppvärmning har
även elektriska värmefläktar använts. Ett stort brännmärke som kan vara från ett värmeljus hittades
vid mannens nattduksbord.
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Figur 4: Gammalt brännmärke vid nattduksbordet i sovrummet.

Det går därför att utläsa flera faktorer i detta enskilda fall som gradvis leder till ökad risk för att
skadas allvarligt eller omkomma i brand, varav flera är kända från nationell statistik:
•

Äldre person

•

Gradvis minskad rörelseförmåga

•

Sjä lvständig e ldning i vedspis

•

Misstänkt användning av brandfarlig vätska

•

Användning av e lvärmefläktar

•

Tidigare brandtillbud

Var och en av dessa faktorer är inte enskilt farlig men t illsammans och över t id bildar de en ständigt
ökad risk eftersom säkerhetsmargina len för den enskilde att skydda s ig blir mindre och mindre. Utan
kunskap om hur överrepresenterade dessa faktorer är i dödsbrandsammanhang är dessa svåra att
sätta ihop till en helhetsbild.
I detta enskilda fa ll har det därför mer e ller mindre varit en tidsfråga t ill en dödsbrand . Den enda
kontakten som funnits med kommunen har varit genom sotarens besök och i det uppdraget ingår
inte att kontrollera e ller värdera brandskyddet i övrigt. Som anhörig kan det också vara svårt att
värdera brandriskerna och/eller kunna överta la den enskilde att s luta med ett visst beteende.
För att kunna förebygga liknande bränder är det inte självklart med åtgärder eftersom det inte går att
tvinga på någon ett högre brandskydd. Grunden behöver vara att den enskilde själv inledningsvis
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förstår riskerna, därefter vill och slutligen kan påverka sitt brandskydd. Om förståelsen finns för
riskerna och den enskilde kan påverka men viljan inte finns så kommer inte brandskyddet att bli
bättre men då har den enskilde förhoppningsvis tagit en medveten och kunskapsbaserad risk. I det
fall såväl förståelse som vilja finns så behöver samhället finnas till hands för att rätt åtgärder ska
sättas in så att brandskyddet blir anpassat efter individen och med en viss grad av robusthet.
I detta aktuella fall hade inte den befintliga brandskyddsnivån med brandvarnare (som dessutom var
nedplockad på bottenvåningen) och brandsläckare räckt för att undvika de skador som uppstod och
som ledde till att mannen brännskadades så allvarligt att han avled. Att förbjuda alla äldre att
handskas med eld är heller inte realistiskt men däremot kan anhöriga, i den mån de har kunskap,
vara den första budbäraren för ett förebyggande budskap om inte en person själv har insatser via
kommunen.
En omständighet som inte ska underskattas är kostnader. I byggnader likt den i aktuell dödsbrand är
det ett förhållandevis billigt befintligt uppvärmningssystem i form av ved och el. Att minska
brandrisken genom att byta uppvärmningssystem hade, sett till mannens förutsättningar, varit det
kanske mest effektiva men är i praktiken ogenomförbart rent ekonomiskt. Det är också rimligt att
samhället är med och bidrar till ökat brandskydd i flera former eftersom högre brandskydd för äldre
har en hög nytta i förhållande till kostnader och äldre är överrepresenterade i dödsbrandstatistiken.
Sett till brandförloppet hade ett så kallat ”rökförkläde” av obrännbart material kunnat förhindra att
kläderna fattar eld men då förutsätter det att det alltid används. Även en mobil sprinkler hade
kunnat släcka eller dämpa branden i ett tidigt skede förutsatt att den placerats rätt, men det är oklart
om det räckt för att minska den påfrestning som i detta fall ledde till att mannen avled.
Sannolikheten för att mannen överlevt hade också varit högre med ett vidarekopplat brandlarm i
någon form eftersom samhället då kunnat kontrollera mannens fysiska status tidigt. Den enskilde
kanske då inte själv ska värdera sina skador vid ett larm på grund av mindre tillbud eftersom det så
tydligt kan uppstå fördröjda effekter utan adekvat vård även vid små och medelstora bränder i
kläder.

9. Erfarenheter




Denna dödsbrand påminner mycket om en tidigare brand från 2007 i Gislaveds kommun när
en äldre man omkom i samband med att han skulle tända i sin vedpanna sittande på en stol.
Branden upptäcktes av hemtjänsten som kom på sitt dagliga besök och dessa ringde 112.
Äldre personer som handskas med eld eller cigaretter löper en högre risk för att omkomma i
brand på grund av att rörelseförmågan, det vill säga att kunna rädda sig själv, ofta minskar
gradvis med åldern och i vissa fall väldigt drastiskt.
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Eftersom hälsan i övrigt kan vara lättpåverkad så kan även en medelstor brand i kläder leda
till att en äldre person omkommer. Förhållandet går att jämföra med fallolyckor och
benskörhet hos äldre där även en fallolycka kan orsaka att personen avlider.
I detta fall har inte mannen avlidit omedelbart efter branden utan en tid därefter. Ett tidigare
larm hade möjliggjort tidigare sjukvårdsinsatser och högst sannolikt förbättrat chansen för
överlevnad. Om ett antändningsskydd i form av så kallat rökförkläde använts hade det
avsevärt minskat risken för att branden uppstått i mannens kläder.
För att äldre som bor själva ska kunna få ett ökat brandskydd behöver de själva eller anhöriga
som minst ha tillgång till utökad brandkunskap och riskförståelse när den enskilde inte har
biståndsinsatser och därmed finns i kommunens omsorg.
Äldre personer som hanterar eldstäder självständigt behöver riskmässigt betraktas som
rökare i termer av riskfaktorer. Här kan kommunens sotare bistå med personkännedom och
även vara den som identifierar riskfaktorer i syfte att kommunen ska kunna möjliggöra ett
individanpassat brandskydd.

Sändlista





Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Räddsam F, lärandeansvarig
Gislaveds kommun, socialförvaltningen
Gnosjö kommun, socialförvaltningen
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