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Undertecknad åkte till brandplatsen under pågående räddningsinsats för 
olycksundersökning och dokumentation. Larmet inkom strax före klockan 12 
torsdagen den 22/8 -19. Ingen person var hemma vid brandtillfället och branden 
upptäcktes av grannar. Ägarna hade åkt till Östersund dagen innan branden. 
 
En granne säger sig ha känt svag röklukt redan onsdag kväll. Men kunde då inte 
lokalisera vart lukten kom ifrån.  
 
Då räddningstjänsten kommer till platsen var det en relativt svag rökutveckling. När 
rökdykare kommer in i huset och upp på övervåningen ser de kraftiga brandskador i 
hall och ett av rummen. Men det brinner inte med öppna lågor, däremot lokaliseras en 
glödbrand i spånisoleringen i mellanbjälklag och vägg.  
 
Platsundersökningen kunde genomföras dels under pågående restvärde- och 
eftersläckningsarbete. Men kompletterade platsundersökning genomfördes även den 
23/8 samt den 11/9. 

  



Beskrivning av byggnaden och dess omgivning 

Utvändigt 
Villan ligger ca 5 km söder om centralorten  i Sundsvalls kommun, och 
området kan beskrivas som landsbygd med flera liknande villor. Avståndet till närmsta 
bostadshus är ca 25m. 
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Bild 1: P ilarna markerar från vilka håll b ilderna på utsidan av villan är tagna. 

Villan består av två våningar plus källare och är byggd 1931. På sidan som vetter ut 
mot  finns en utskjutande del som gör att villan har något av en 
T-formation. Villan har trästomme, spånisolering och träfasad. Taket är ett så kallat 
mansardtak eller brutet sadeltak med yttertak av falsad plåt. På fastigheten finns även 
en komplementbyggnad med förråd. 
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Bild 3: Tagen från . På den utskjutande delen av villan som vetter mot  

 finns två fönster som vid brandtillfället stod i vädringsläge.  
Det vänstra fönstret tillhör badrummet på övervåningen och det högra är beläget högst upp i 
trappan till övervåningen. 

Invändigt 
Invändigt är det en villa i normalt utförande utan avvikelser. Ytskikten består 
genomgående av träpanel i tak, innerdörrar av trä, tapet på väggar och plastmattor på 
golv. 

Brand-, rök- och vattenskador 
Släckningsarbetet orsakade vattenskador i mellanbjälklag och rum på nedervåningen. 
På bilden syns vatten som droppar genom träpanelen i taket ner i vardagsrummet. 

 
Bild 4: Pågående restvärderäddning i vardagsrummet som ligger direkt under rummet på 
övervåningen där branden startade.  



Bild 5: I hallen på övervåningen syns kraftiga brandskador på tak och väggar. Skadorna har 
orsakats av heta brandgaser som spridits från rununet där branden startade. Till vänster om 
fotografen finns trappan där vädringsfönstret (Bild 3) stått öppet. En betydande del av 
syretillförseln från branden har troligtvis kommit via det fönstret vilket också är en bidragande 
orsak till att det är så pass omfattande skador i hallen trots att branden inte riktigt har fått fäste 
här. P ilen markerar rummet där branden startade. D örren till vänster leder till badrummet. 
D örren rakt fram leder till ett sovrum. 

Bild 6: k tagen från hallen in genom dörren till rummet där branden startade. Soffan som delvis 
blockerar dörren är kraftigt brandskadad och har flyttats under släckningsarbetet. E n matta har 
legat på golvet och skyddat den underliggande plastmattan. E n skarp gräns syns där mattan 
legat då det är kraftiga b randskador på plastmattan bredvid. Fönstret i rummet är ett 
treglasfönster. Det innersta glaset har gått sönder helt, mellanglaset har spruckit och det yttersta 
glaset är helt. D etta har bidragit till att förhindra en fullt utvecklad brand. 
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Bild 7: Bakom soffan har golvet och väggen kapats upp för att komma åt glödbranden. De 
obrända partierna på väggen visar att soffan varit placerad till vänster. Längst ut till vänster i bild 
syns en mindre bokhylla som varit placerad till höger där väggen är obränd. 

1 
Bild 8: Vid en närmare titt p å området där glödbranden pågå tt syns ett eluttag med tillhörande 
avbmnnet kablage i väggen samt att syllen som går längs golvet helt brunnit av . Vinkeln på den 
avbrända syllen visar att den brunnit från undersidan. P å bilden syns också att all spånisolecing 
är bortgrävd ned till taket p å undervåningen. I den delen fanns ingen brandstiftare. Strecken 
markerar vinkeln på den avbmnna syllen. P ilen pekar p å undervåningens tak. 
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Bild 9: När den bortkapade delen av väggen hålls upp på det sätt som den var placerad syns att 
även golvsockeln är avbrnnnen på samma sätt som syllen bakom. 

Bild 10: Från rummet intill syns också brandskador på golvsockeln. Men det är tydligt att 
skadorna kommer från andra sidan. 
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Bild 11: Visar att det vänstra eluttaget är oskadat i botten, detta tyder på att något varit inkopplat 
där vid branden. Kontakten som är inkopplad i det högra eluttaget har suttit där genom hela 
brandförloppet och går till en grenkontakt i vilken en skrivare varit inkopplad i.  
 

 
Bild 12: Visar skador i brunnen i det högra uttaget trots att det suttit en stickkontakt där under 
hela brandens förlopp och räddningsinsatsens genomförande. Skadorna kan eventuellt komma 
från branden på insidan av väggen. 
 



Bild 13: Visar värmeskador på insidan av stickkontakten. Där syns även den oskadade 
grenkontakten i bakgrunden. Värmeskadorna kan ha uppstått på grund av branden på insidan av 
väggen eller på grund av att stickkontakten inte varit helt intryckt i botten. 
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Eluttag med 2 
stickkontah"ter inkopplade 

Kabeln som är inkopplad i 
det vänstra uttaget. 

Bild 14: I rökdykarnas IR-karnera har kan man se hur det ser ut i området kring eluttaget vid 
insatsens början. Där syns att det är två kontakter som är inkopplade i vägguttaget och att 
kabeln till den kontakt som saknas på bilderna ovan (Bild 11-Bild 13) går till höger i bilden. P å 
golvet nedanför eluttaget ser det ut att vara bränt material, dock oklart vad det består av. Den 
gröna fyrkanten i mitten av bilden mäter temperaturen till 57°C och är riktad exakt mot det 
område av golvsockel och syll som bränts av (se Bild 9). Där har branden mest troligt startat. 



Bild 15: Kabeln visar sig gå till en datorladdare som är upphängd på en stol som rökdykarna 
flyttat till ett angränsande rum under insatsen. Resterna av en uppbrunnen sittdyna syns också 
på bilden. 

Rökdykarna hittade datorn i ett senare skede av insatsen, men det är oklart hur den var 
placerad vid brandens start. Enligt ägaren till huset hade han datorn alltid inkopplad i 
eluttaget eftersom batteriet var så dåligt att datorn inte fungerade utan extern ström . 

... 

Bild 16: Datorn är en Ace~ Aspire one D250-1Dk. Bilden visar datorns undersida med kraftiga 
brandskador. H ögst upp på bilden är datorns batteri. Den vänstra delen av batteriet är skadat 
( den del som pilen markerar), men det har inte kunnat fastställas om det är primär- eller 
sekundärskador. 

Sida 

9(10) 



 Sida 

10(10) 

 

 

Bedömning av brandorsak 
Det primära brandområdet bedöms vara mellan soffan och bokhyllan i rummet på 
övervåningen där brandskadorna är mest omfattande. På den platsen finns de lägsta 
brandskadorna i hela rummet.  
 
Med tanke på att brandskadorna är så pass kraftiga på syllen i väggen och att denna 
visar tydliga tecken på att vara bränd underifrån bedöms branden antingen ha startat 
på golvet eller så har brinnande eller glödande material fallit ned på golvet och orsakat 
en sekundär brand. I vilket fall bedöms avbränningen av syllen ha pågått under en lång 
tid.  
 
Dator med tillhörande laddningskabel, eluttag och grenkontakt skickades alla till 
Nationellt forensiskt centrum - NFC för teknisk undersökning. Dock är slutsatsen i 
NFC:s sakkunnigutlåtande (diarienummer: 2021022087) att resultaten av den tekniska 
undersökningen talar starkt för att något elektiskt fel i de insända materialen inte har 
orsakat brand (-3).  
 
Att branden inte blivit mer omfattande beror troligtvis på att övertändning inte kunnat 
ske på grund av syrebrist. Treglasfönstren i rummet har bara delvis gått sönder trots 
en kraftig värmepåverkan. Heta brandgaser har spridits ut i hallen mot det fönster i 
trappan som stod i vädringsläge. Denna syretillförsel har dock inte varit tillräcklig för 
en fortsatt effektutveckling och branden har istället avtagit.  
 
Eftersom grannar säger sig ha känt röklukt redan kvällen före branden upptäcktes så 
är det möjligt att brand uppstått redan då, men på grund av syrebrist har det varit ett 
långsamt förlopp med glöd som över ganska lång tid kolat i golvsockel och syll. 
 
Den direkta brandorsaken är okänd. 
 




