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Sammanfattning  
Brand startade av okänd anledning i ett enbostadshus i Norrtälje kommun. 
 

En granne uppmärksammar brandrök och ett pipande ljud utomhus, varpå hen misstänkte 

att det kunde vara ljudet från en brandvarnare. Hen tog sig därefter till bostaden där ljudet 

kom ifrån och observerade från utsidan rök- och brand i bostadens sovrum och larmade 

SOS. I bostaden fanns en person vars liv inte gick att rädda, trots rådig civilinsats av 

granne, livräddningsförsök av ambulanspersonal och räddningstjänst. 

 

Målet med utredningen är att i skälig omfattning utreda orsaken till branden (i samverkan 

med polisens kriminaltekniker), om byggnadskonstruktionen påverkat brandförloppet, 

samt kartlägga räddningstjänstens utryckningskörning, samt hur släckinsatserna 

genomfördes.  

 

Utredningsmetod för att kartlägga möjlig brandorsak följdes i valda delar Taktisk manual 

för brandundersökningar i Norden (SKL Rapport 2013:01).  Utredningsarbetet omfattats 

av provtagning av ytskikt i sovrum, granskning av dokument, intervjuer, platsbesök och 

fotodokumentation. 

 

Byggnaden är uppförd 2007 och omfattar 79,7 m2, fördelat på tre rum och kök i ett 

våningsplan. Det fanns en brandvarnare som var centralt placerad i bostaden. 

 

På väg till brandplatsen kolliderar räddningstjänstens tankfordon, 234-1040, med en älg 

som kom uppspringande på vägen. Tankbilschauffören meddelar yttre befäl och 

styrkeledare över radio att hen har kolliderat med en älg och inte kan fortsätta fram till 

brandplatsen, hen meddelar också att hen är oskadd. 

 

Larmad ambulanshelikopter anländer som första räddningsenhet till platsen och kunde 

konstatera att liv inte gick att rädda. Räddningstjänsten släckte kvarstående glödbränder 

och ventilerade ut brandrök. 
 
Branden begränsades inom sovrummet, med en svag rökspridning till övriga rum och 
utrymmen inom bostaden. 

 

Enligt Räddningstjänstens bedömning har branden startat i sängkläder i mitten av 

sängen. Bedömningen baserar sig på att brandskadorna var som kraftigast just där. 

Sovrumsdörren och sovrumsfönstret var stängda under brandförloppet vilket hindrade 

syretillförsel och medförde att branden begränsades till sovrummet.  

 

Utifrån omständigheterna har räddningstjänsten inte kunnat fastställa brandorsak. 

 

Rekommendationer 
Utöver en fungerande brandvarnare centralt placerad i bostaden, rekommenderas att 
bostäder har brandvarnare i varje sovrum. Räddningstjänsten bör fortsätta att främja 
allmänheten att skaffa sig kunskap att kunna agera vid brand eller annan olycka.   
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1 Inledning 
En räddningsinsats ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10 § efter att 

den är avslutad ”undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts”. 

 

Räddningstjänsten i Norrtälje kommuns syfte med denna olycksutredning är att lära sig 

från olyckan och samla erfarenheter för att förbättra skyddet mot liknande olyckor. 

1.1 Bakgrund 
En brand startade av okänd anledning i ett sovrum på .  

En granne uppmärksammar brandrök och ett pipande ljud utomhus, varpå hen misstänkte 

att det kunde vara ljudet från en brandvarnare. Hen tog sig därefter till bostaden där ljudet 

kom ifrån och observerade från utsidan rök- och brand i bostadens sovrum, larmade SOS 

112 den 2020-01-21 kl. 16:37.  

 

I bostaden fanns en person vars liv inte gick att rädda, trots rådig civilinsats av granne, 

livräddningsförsök av ambulanspersonal och räddningstjänst.   

 

1.1.1 Nivåer av olycksutredning 

Nivå1, Den enklaste formen av olycksutredning är händelserapporten med fördefinierade 
frågeställningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.  

Samtliga räddningsinsatser och andra insatser ska dokumenteras i en händelserapport. 

Nivå 2, Kompletterande händelserapport ska möjliggöra att snabbt kunna vara på plats 
efter en olycka för att kunna samla in information och material. Detta för att dels kunna 
göra en bedömning om en utförligare olycksutredning behöver genomföras och dels för 
att snabbt kunna kommunicera med drabbad.  

Tidsåtgången ska maximalt vara 8-16 timmar inklusive platsbesök, restid, intervjuer samt 
skrivande av kortfattad rapport utifrån förutbestämd mall. 

Nivå 3, Olycksutredning ska genomföras efter att ett olycksutredningsdirektiv har skrivits 
med mål, syfte, frågeställningar och avgränsningar. Olycksutredningen bör i normalfallet 
grundas på en olycksutredningsmetod för att underbygga de eventuella förbättringsförslag 
som skrivs in i rapporten. 

Tidsåtgången ska maximalt vara ca 40 timmar inklusive platsbesök, restid, intervjuer, 
olycksutredningsmetod samt skrivande av rapport. Utredningen genomförs gärna av två 
personer. 

 

Denna olycksutredning är utformad enligt Nivå 3.  
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1.2 Mål och syfte med olycksutredningen 
Målet med utredningen är att i skälig omfattning utreda orsaken till branden (i samverkan 

med polisens kriminaltekniker), om byggnadskonstruktionen påverkat brandförloppet, 

samt kartlägga räddningstjänstens utryckningskörning, samt hur släckinsatserna 

genomfördes.   

 

Utredningen ska resultera i en rapport samt material som kan spridas både internt inom 

räddningstjänsten, kommunen och externt, till t.ex. andra myndigheter och aktörer. 

 

Syftet med uppdraget är att ta vara på erfarenheter och lära efter olyckan. Dels för att 

minimera risken att en liknande olycka händer igen, eller minska konsekvenserna av en 

liknande olycka. Sekundära syften är att Räddningstjänsten i Norrtälje kommun genom 

denna utredning uppfyller LSO 3:10 §. 

 

1.2.1 Frågeställningar i uppdragsbeskrivning 

 Vad kan vara orsaken till brand? 

 Vad hade kunnat förhindra att det blev en dödsbrand? 

 Hur fungerade det byggnadstekniska brandskyddet? 

 Förmodat brandförloppet? 

 Hur genomfördes släckinsats av civilperson och räddningstjänst? 

 Vilka åtgärder gjordes efter djurkollision i samband med utryckningskörning? 

1.2.2 Avgränsningar 

 Utredningen omfattar tid från upptäckt av brand tills räddningsledarens beslut om att 

avsluta räddningsinsatsen.  

 Polisens samt sjukvårdens insats efter akuta åtgärder redovisas inte i denna rapport.   
 

1.3 Beställare och mottagare av olycksutredning 
Räddningschef Magnus Wallin, Räddningstjänsten i Norrtälje kommun.      
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1.4 Metod  
Utredningsmetod för att kartlägga möjlig brandorsak följde i valda delar Taktisk manual för 

brandundersökningar i Norden (SKL Rapport 2013:01).   

 

Vidare har utredningsarbetet omfattats av provtagning av ytskikt i sovrum, granskning av 

dokument, intervjuer, platsbesök och fotodokumentation. 

 
Som utredningsmetod genomfördes en enkel barriäranalys, där branden utgör 

händelseförloppet och där barriärer placeras in som kunde ha stoppat eller stoppade 

branden.  

1.4.1 Intervjuer 

 Granne, 2020-01-21 samt 2020-04-24 

 Yttre befäl (räddningsledare) Norrtälje brandstation, 2020-01-28.   

 Styrkeledare Norrtälje brandstation, 2020-01-28 

 Tankbilschaufför Norrtälje brandstation, 2020-01-29 

1.4.2 Platsbesök 

 Brandplatsundersökning , 2020-01-28 i syfte att undersöka och 
kartlägga möjlig brandorsak- och brandförlopp.  

 Platsbesök , 2020-01-31 i syfte att undersöka byggnadstekniskt 
brandskydd.  

1.4.3 Dokument  

 Räddningstjänstens händelserapport, årsnummer G2020.007690. 

1.4.4 Fotografier 

 Räddningstjänstens fotodokumentation under platsbesöken.  

 
  



2 Objektsbeskrivning 
Huset är byggt 2007 av Hudikhus och omfattar 79,7 m2. Fasaden består av trä och 
yttertaket av betongpannor. Möbleringen i byggnaden var näst intill identisk med 
planritningen från bygglovet. Innerväggar består av en 10-15 mm tjock gipsskiva följt av 
en 10-15 mm tjock OSS-skiva och är monterade på träreglar. Golvet består av laminat 
och taket av träpanel. Innerdörrar är av typen spegeldörrar och innerdörrskarmar är 
byggda med släta trösklar och oventilerade överstycken. 

Frånluft i byggnaden regleras genom mekanisk frånluft via fläktar i kök och badrum. Tilluft 
sker genom tilluftsventiler i fasad. I det branddrabbade rummet var tilluftsdonet placerat 
ovanför fönstret. 

PLAN. 

Placering av 
brandvarnare 

:~ A. 

ENTRE 

BYGG.YTA= 79,7 m' 

Figur 1. Planlösning för byggnaden.1 

1 (Statsarkitektkontoret, 2006) 

POSTADRESS 
Box 802, 761 28 Norrtälje 
Räddningstjänsten 

BESÖKSADRESS 
Alestavägen 4 
761 43 Norrtä je 

sov 

TP le~ L__J 
WC I BAD .~ 

0 

'- 7 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
i 

len I 
i iii i 
I j 

i 
I 
I 

..:;., ' 
i 
I 

r .. .. -:- - - ·- ... ·- - -- - - -- - ·-·- J 
I 

KONTAKT 
0176-710 00 
kontaktcenter@norrtalie.se 
www.norrta je.se 8 (19) 



 
 

 

 

 

   

POSTADRESS 

Box 802, 761 28 Norrtälje 

Räddningstjänsten 

BESÖKSADRESS 

Alestavägen 4 

761 43 Norrtä je 

KONTAKT 

0176-710 00 

kontaktcenter@norrtalje.se 

www.norrta je.se 9 (19) 
 

3 Händelseförlopp  
Händelseförloppet har delats in i tre avsnitt, 3.1 civilinsats i väntan på räddningstjänst, 3.2 
räddningstjänstens på väg till adress, samt 3.3 livräddning och släckmetod.  
 

3.1 Civilinsats i väntan på räddningstjänst 
En granne uppmärksammar utomhus ett pipande ljud, varpå hen misstänkte att det kunde 

vara ljud från en brandvarnare. Hen begav sig mot ljudet från bostaden och observerade 

utanför dennes sovrumsfönster, rök och lågande brand i bostaden. Hen larmar SOS 112, 

tar därefter sig in i bostaden och genomför släckinsats med en medtagen pulversläckare i 

väntan på räddningstjänst.  

 

3.2 Viltolycka på väg till adress 
På väg till brandplatsen kolliderar, 234-1040, Norrtäljes tankenhet med en älg som kom 

uppspringande på vägen. Detta sker på en sträcka av Rv 276 mellan Sika och Penningby 

som är ett känt viltstråk med många viltolyckor och incidenter. 

Föraren av tankbilen håller en hastighet på uppskattningsvis ca. 100km/h när en älg 

springer från dikesrenen upp på körbanan och föraren hinner se älgen, men inte börja 

bromsa, så älgen körs på i hög hastighet. 

 

Ambulansen stannar till vid tankbilen för att försäkra sig om att föraren av tankbilen inte är 

skadad. Föraren ger tecken till ambulansen att hen är oskadd och ambulansen fortsätter 

mot brandplatsen. 

 

Tankbilschauffören meddelar yttre befäl och styrkeledare på Norrtäljestyrkan över radio 

att hen har kolliderat med en älg och inte kan fortsätta fram till brandplatsen, hen 

meddelar också att han är oskadd. 

 

Yttre befäl kontaktar RC och meddelar att tankbil från Norrtälje är ur drift pga. viltolyckan 

och begär en ny tankenhet varpå Rimbos 234-1240 larmas. Sedan begär yttre befäl att en 

polispatrull ska stanna och assistera tankbilschauffören vid viltolyckan, vilket också sker. 

Tankbilschauffören håller kontakt med befäl under insatsens gång. Uppföljning av 

händelsen samt insatsen genomförs efter avlutat larm och även vid ett tillfälle dagen efter.  

3.3 Livräddning och släckmetod  
Larmad ambulanshelikopter anländer som första räddningsenhet till platsen. 

Sjukvårdspersonal tog sig snabbt in i bostadshuset och kunde okulärt konstatera att liv 

inte gick att rädda.  

 

Vid räddningstjänsten ankomst, blev deras uppgift att släcka kvarstående glödbränder i 

sovrummet och ventilera ut kvarvarande brandrök från bostaden. 
 
Branden begränsades inom sovrummet men med en svag rökspridning till övriga rum-och 
utrymmen inom bostaden.  



4 Brandplatsundersökning 
Undersökningen börjar utifrån med en okulär besiktning, inga tydliga brandskador kan 
konstateras. Däremot kan viss sot bild synas i anslutning till tilluftsdonet som sitter i 
sovrummet till höger från entren räknat. 

Figur 1 Byggnaden sedd från nordväst, gul pil pekar på tilluftsdonet ovanför sovrumsfönstret. 2 

2 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
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I hallen som står i direkt anslutning til l kök och storstuga (se bifogad ritning) kan rester av 
pulversläckmedel samt viss sotsmitta konstateras. Ovanför dörren till sovrummet till höger 
från entren kan tydliga spår av sot ses. Mycket kraftig röklukt kan konstateras i hela 
byggnaden. 

Figur 2 Bilden tagen från hallen i riktning mot det brandhärjade sovrummet, gul pil visar på 
sotbildning ovanför dörren. 3 

I sovrummet till vänster från entren och badrummet till höger om entren räknat 
konstateras kraftig röklukt med liten sotpåverkan. 

3 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
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I sovrummet till höger om entrén konstateras kraftiga brandskador i dubbelsängen. 

Förkolning syns på sängens träkonstruktion i sängens mittre del men inte runt om. 

Det mesta av madrassen och sängkläder i sängen är uppbrunnet /förkolnat. Ovanför 

sängen är väggen brandpåverkad och en V-formad brandbild syns avtecknad på väggen. 

 

I övrigt syns värmepåverkan på inventarier, väggar och tak. Föremål av plast har smält 

och vissa textilier har brunnit. På den inre rutan i sovrumsfönstrets syns sprickor. 

Funktionstest utfördes på den högra sänglampan och den fungerade. Ingen brandvarnare 

eller liknande utrustning för upptäckt av brand kunde ses. Inte heller utrustning för 

brandsläckning. 

 

 
Figur 3 Bilden är tagen i det brandhärjade sovrummet. Bilden visar brandskadorna i sängen.4 

                                                      
4 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 



Figur 4 Bilden är tagen i det brandhärjade sovrummet. Bilden visar brandskadorna i sängen men 
också på träkonstruktionen som inte blivit brandpåverkad, gula pilar visar opåverkade områden. Till 
höger i bilden syns också lampan som testades vid besöket, inringad med vit cirkel. 5 

Figur 5 Bilden är tagen i det brandhärjade sovrummet. Bilden visar brandskador på vägg och 
inventarier. På bilden kan också delar av brand V synas, Brand V förtydligas genom gult streck. 6 

5 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
6 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
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Figur 6 Bilden är tagen i det brandhärjade sovrummet. Bilden visar återstående delar av gardin som 
brunnit, gardin till höger (ej med på denna bild, se figur 7). 7 

Figur 7 Bilden är tagen i det brandhärjade sovrummet. Bilden visar gardin som inte brunnit. Bilden 
visar också sprickbildning på den inre glasrutan i fönstret, gula pilar visar sprickorna. 8 

7 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
8 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
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Figur 8 Bilden är tagen i det brandhärjade sovrummet. Bilden visar värmeskador på el- och telejack. 

9  

Figur 9 Borrprov i vägg i det branddrabbade rummet. I det branddrabbade rummet var det enbart 
ytskiktet på gipsskivan i väggen och träpanelen i taket som var påverkat.10 

                                                      
9 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
10 (Räddningstjänsten Norrtälje kommun, 2020) 
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5 Diskussion/Analys 

5.1 Civilinsats i väntan på räddningstjänst 
Det utförs ett rådigt ingripande av granne som uppfattar en ljudande brandvarnare, tar sig 

snabbt till bostaden med en brandsläckare och efter uppbrytande av ytterdörr genomförs 

släckförsök. Samma granne larmar händelsen till SOS Alarm.  

 

Grannen hade några dagar innan händelsen genomfört utbildning i hantering av 

handbrandsläckare. Släckåtgärden och larm till SOS minskade risken för övertändning 

och totalskada som konsekvens. 

 

5.2 Viltolycka på väg till adress 
Vägavsnittet där viltolyckan inträffade är ett känt viltstråk med många älgolyckor 

rapporterade. Att kunna förhindra att dylika olyckor inträffar kan inte ske med mindre än 

att trafikverket stängslar vägen, vilket inte är aktuellt för närvarande. Polisen har i 

tidningsartiklar varnat för vägsträckan och tillfälliga skyltar sattes upp längs vägen denna 

vinter. 

 

Utryckningskörning ska ske med iakttagande av stor försiktighet och hastigheten ska 

anpassas efter rådande förhållanden enligt räddningstjänsten Norrtälje kommuns interna 

dokument ”Räddningstjänst på väg”. Under intervju med föraren av tankbilen framgår det 

att hen iakttagit den försiktighet som krävs och anpassat hastigheten till rådande risker. 

 

Utredningen påvisar att hantering av olyckan arbetsmiljömässigt skett på ett oklanderligt 

sätt. Det har skett enligt de rutiner som finns i det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

händelser med egen personal inblandad.   

5.3 Livräddning och släckmetod  
Ambulanshelikoptern anlände som första räddningsenhet. Sjukvårdspersonalen tog sig in 

i bostaden och kunde omedelbart bedöma den nödställdes status och rapportera till 

räddningsledaren att liv inte gick att rädda.   

Med bakgrundsinformation att liv inte gick att rädda, samt att polisen meddelade att dem 

inlett brottsutredning, genomfördes släckningsarbetet med försiktighetsåtgärder i syfte att 

begränsa negativ påverkan inför kommande polisutredning. Därtill i syfte att minimera 

onödiga vattenskador, genomfördes brandsläckning med små mängder släckvatten. Efter 

släckinsatsen genomfördes restvärdesräddning genom att räddningstjänsten ventilerade 

ut all brandrök med mekanisk fläkt från bostaden. 

  



5.4 Förmodat brandförlopp 
Enligt Räddningstjänstens bedömning har branden startat i sängkläder i mitten av 
sängen. Bedömningen baserar sig på att brandskadorna var som kraftigast just där. 

Branden har sedan vuxit sig större och börjat involvera madrass och sängstomme. 
I sovrummet blev det mycket rökigt med en tilltagande temperaturhöjning. 
I takt med att brandförloppet ökat har syrenivån i rummet sjunkit. Detta förhållande gör att 
branden sakta klingar av. Anledningen till att branden inte fick tillgång ti ll syre var att 
rummet var så väl tillslutet. Sovrumsdörren och sovrumsfönstret var stängda. 

Det fanns dock några möjligheter för syret att nå branden, dels genom ett tilluftsdon som 
fanns ovanför sovrumsfönstret och dels genom ett visst läckage via sovrumsdörren. 

Detta faktum gör att det finns två alternativa brandscenarion tills den tidpunkt då grannen 
kom och släckte branden. Antingen hade branden ett böljande förlopp där branden ökade 
och minskade intensitet. Alternativt så var branden jämn och lågintensiv. 

PLAN. 
BYGG.YTA = 79,7 m• 

Figur 10. Planritning med startutrymme och tilluftsdon markerade.11 

11 (Statsarkitektkontoret, 2006) 
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5.5 Barriäranalys 
Vanligtvis har bostäder upp till tre barriärer; brandvarnare för tidig upptäckt av brand, 

brandsläckningsutrustning för att kunna genomföra en snabb första insats för att dämpa 

eller släcka brand samt byggnadens konstruktion för att förhindra brandspridning. 

  

Brandvarnare fanns tillgänglig i husets allrum med kök och vardagsrum. Släckutrustning 

saknades i byggnaden. Rummet var konstruerat på ett brandtekniskt bra sätt för att 

förhindra brandspridning. 

 

Två av tre barriärer fanns på plats i huset, men det var bara en barriär som fungerade bra 

och det var rummets konstruktion. Att den barriären var så pass bra att branden inte 

spred sig utanför startutrymmet medförde dock att brandvarnaren inte aktiverades innan 

kritiska förhållanden uppstått i rummet. Därmed varslades aldrig vare sig den boende eller 

omgivande grannar om faran innan det var för sent. 

  

Avsaknad av släckutrustning avgjorde inte utgången för händelsen men en brandvarnare i 

sovrummet tillsammans med släckutrustning hade kunnat resultera i att ett liv räddats 

genom att den boende eller någon granne eller förbipasserande uppmärksammat ljudet 

innan kritiska förhållanden uppstod. 

 

 

6 Slutsatser 
 Vad kan vara orsaken till brand? 

Räddningstjänsten har inte kunnat fastställa brandorsak. 

 

 Vad hade kunnat förhindra att det blev en dödsbrand? 

Om personen avled till följd av brand och rök, hade en fungerande brandvarnare 

placerad i sovrummet kunnat förhindra dödsbrand.  

 

 Hur fungerade det byggnadstekniska brandskyddet? 

Det är inte krav på obrännbara ytskikt i denna typ av byggnad, men gipsskivor i 

sovrummet har i detta fall gjort att branden inte har spridit sig vidare från sängen. 

Brandvarnaren har fungerat men har tyvärr inte varslat den förolyckade i tid.  

 

 Förmodat brandförloppet? 

Brandbildstolkning pekar på att det varit ett lågintensivt och långsamt brandförlopp.  

 

 Hur genomfördes släckinsats av civilperson och räddningstjänst? 

Upptäckten och släckinsatsen från grannen kunde inte förhindra utgången av 

branden, men har troligen förhindrat totalskada. Räddningstjänstens släckåtgärder 

gav inga följdskador och gav förutsättningar för brand- och polisutredning. 

 

 Vilka åtgärder gjordes efter djurkollision i samband med utryckningskörning? 

Efter kollisionen har personalens agerande medfört att räddningsinsatsen inte 

påverkats negativt. Därtill har uppföljningen av egen personal fungerat enligt de 

interna dokumenten.     
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.  

7 Rekommendationer 
Att, utöver MSB:s allmänna råd SRVFS 2007:1 om att bostäder bör ha minst en 
fungerande brandvarnare per våningsplan, rekommendera invånare att även ha en 
brandvarnare i varje sovrum.  
 
Att via information och rådgivning ge allmänheten ökad kunskap och möjlighet att själva 
kunna agera vid brand eller annan olycka.   

 

7.1 Delgivning av rekommendationer 
Till räddningstjänstens information och rådgivning för inlägg i sociala medier riktade mot 

invånare och vidare till samtliga anställda inom räddningstjänsten som vidare kan sprida 

rekommendationerna till allmänheten.   

 




