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Datum: 

2022-01-19 

Diarienummer: 

2022-000041 

 

Medelpads Räddningstjänstförbund 

Björneborgsgatan 40  

854 60 Sundsvall 

Tel: 060-12 32 00 (vxl) 

Fax: 060-61 68 29 

Hemsida: www raddning info 

E-post: mrf@sundsvall se 

Postgiro: 42 53 01-9 

Bankgiro: 5657-5814 

Org nr: 222000-0422 

 

Olycksutredare: 

Thomas Hansson 

070-336 82 96 

thomas.hansson@sundsvall.se  

Datum för platsundersökning: 2022-01-19 

Tid för platsundersökning: 09:00 

Adress: , Timrå 

Förhållanden på platsen: 3 dagar efter branden. Fastighetsägare har bytt ut 
lägenhetsdörr, blir insläppt av fastighetsskötare. 
Saneringsfirma kommer samtidigt för att dokumentera 
skador. Undertryck är satt i lägenhet. 

 

Rubrik på händelse 

Taktisk information 
Händelsedatum: 2022-01-16 
Tid för första larmsamtal 17:10 
Tid för första enhet på plats 17:18 
Händelserapport nummer: G2022.006022 
Fastighetsbeteckning:  
 
Larm om röklukt i trapphus som vid framkomst visar sig vara lägenhetsbrand. Okänd 
brandorsak. Lägenhetsinnehavaren var inte hemma vid brandtillfället.  lämnade 
lägenheten tidigt på lördag morgon (larmet inkom på söndagen).  

 lämnade lägenheten vid ca 
06:30.  

 
 
Efter arbetspasset på lördagen åkte  inte hem till lägenheten utan for till sin 

 och sov där till söndagen då  skulle jobba  igen. 
 
Vid räddningsinsatsen sa en av grannarna att de känt röklukt redan på lördagen, men 
inte kunnat lokalisera var den kom ifrån. Ingen ringde 112 gällande röklukt på 
lördagen. 

Beskrivning av byggnaden och dess omgivning 

Utvändigt 
Flerbostadshus med tegelfasad och betongbjälklag. Brandklass Br1, byggår 1973. Två 
trappuppgångar (nr. ). Enligt hitta.se bor 7 personer på nr  och 11 personer 
på nr . Aktuellt trapphus har en speciell utformning där det innanför porten går 
trappor åt både höger och vänster.  



~= 
~ , ~ ,--. 

Bild 2: Entre till aktuellt trapphus. Innanför porten går det trappor åt både höger och vänster. 
P ilen visar genombränning i fönsterkarm. 

Invändigt 
A1.-tuell lägenhet har ett rnm och kök. Köket och badrnnunet är relativt stora för att 
vara en etta.  som bor i lägenheten är  år och har bott där sedan . 
Normal brandbelastning, öppen planlösning. I köksfönstret satt vid 
platsundersökningen en undertrycksfläh--t som var ditsatt av saneringsbolaget. 
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Bild 3: Bilden är tagen från hallen. Direkt till höger om fotografen är ingången till lägenheten. 
Till vänster om fotografen är badrummet. Vardagsrum/sovrum ligger till vänster om köket. 
 

 
Bild 4: Från kök mot hall, badrum och vardagsrum/sovrum. 

  



Brand- och rökskador 
I hela lägenheten finns ett tjockt lager av svart sot på alla ytor. På kaklet i badrummet 
syns också kraftiga sotskador. Detta ger intrycket av en kraftigt underventilerad brand 
som pågått under en längre tid. 

Brand och värmeskadorna är i huvudsak koncentrerade till vardagsrum/ sovrum. I 
hörnet mellan tv-bänk och fönster syns ett tydligt brand-V. Tv-bänken har kraftiga 
brandskador på vänster gavel, radiatorn under fönstret har brandskador på höger sida. 
I taket rakt ovanför basen till brand-V:t har putsen i bränts bort. Resterna av 
masoniten som funnits inne i väggkonst:ruh'i:ionen och som rökdykarna rivit undan har 
också brandskador. Från hörnet mellan tv-bänk och yttervägg syns avtagande 
brandskador högt upp på tapet och i tak. 

När rökdykarna kom in i lägenheten brann det inte med öppna lågor. Men man 
hittade glödbrand som spridits in i ytterväggen bredvid tv-bänken. Man började riva 
undan gips, isolering och masonit för att hitta brandens yttre gränser och man kunde 
konstatera att reglar brunnit av nere vid golvet till vänster om fönstret och upp längs 
fönstrets högra sida till ungefär 20-30cm från fönstrets överkant. 
Det inre glaset i 3-glasfönstret gick sönder då rökdykarna arbetade. Vädringsfönstret 
till höger var stängt och öppnades av rökdykare. 

I övrigt syns värmeskador på soffa, säng, tavlor, klädskåp osv. i vardagsrum/ sovrum. 

Bild 5: H uvudsakliga brandskador i vardagsrum. Pilarna visar där reglarna inne i väggen brunnit 
av. D e streckade linjerna förtydligar brand-V. 
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Primärt brandområde 
Primärt brandområde bedöms vara på golvet mellan tv-bänken och ytterväggen. Tv
bänken flyttades vid platsundersökningen och då kunde det konstateras att golvet 
under tv-bänken var helt oskadat och att brandskadorna hade en skarp kant i golvet 
där tv-bänken stått. Tv-bänken har brandskador hela vägen ner till golvet. 
Golvsockeln under radiatorn är avbränd i linje med skadorna på radiatorn. I det 
primära brandområdet fanns kolat material som fallit ned. 

Bild 6: Primärt brandområde 

Det översta lagret av kolat material flyttades undan och då visade sig flertalet kablar, 
och resterna av en internet router. Kablarna bestod av både elkablar, en coaxialkabel 
från vägguttag till routern och en ethernetkabel. På väggen fanns ett vägguttag med 
någon form av nedsmält transformator samt en annan stickkontakt med tillhörande 
elkabel inkopplade. 

Bild 7: P rimärt brandområde då översta lagret av kolat material flyttats undan. Pilen 1 visar 
resterna av en rou ter, pilen 2 visar vägguttag. 
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Efter ytterligare undersökning av primärt brandområde hittades en grenkontakt som 
var sammansmält med resterna av routern. Grenkontakten var inkopplad i vägguttaget 
(Pilen 2 på Bild 7) där även den nedsmälta transformatorn satt. Det gick att se att 
grenkontah'ien hade 6 anslutningar och att det satt rester av stickkontakter i alla av 
dem. Det som var inkopplat var: 

• Lampa som stått i fönstret (elkabeln till denna hade brunnit av) 

• Lampan till höger om tv-bänken (syns på Bild 5) 

• Laddare till bärbar dator (datorn var ej ansluten och transformatorn fanns 
utanför primärt brandområde), 

• Laddare till en massagepistol som var ansluten och låg till vänster om tv:n på 
tv-bänken (även denna transformator fanns utanför primärt brandområde) 

• Tv:n 

• Antingen routern eller Chromecast som var inkopplad i tv:n 

Bild 8: Resterna av grenkontakt. P ilen 1 visar resterna av stickpropp som varit inkopplad. P ilen 2 
visar resterna av skyddsledare. 

Bild 9: P il 1 visar transformator till bärbar 
dator. Pil 2 visar transformatorn till 
massagepistolen. Båda dessa ligger utanför 
primärt brandområde. 

Bild 10: Datortransfonnatorns andra sida som 
legat ned mot golvet är oskadad. 
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Bild 11: Rester av massagepistol som hittades 
till vänster om tv:n på tv-bänken utanför 
primärt brandområde. 

Bild 13: Typskylt på undersida av router. 
Tillverkarens na1nn är delvis bortbränt, men 
efter sökning på internet bedöms routern 
vara tillverkad av Sagemcom i Frankrike. 
D enna typ av router har använts av bland 
annat Telia. 

Bild 12: Vägguttag. I det undre uttaget är 
grenkontakten inkopplad. I det övre uttaget 
sitter en nedsmält transfonnator som 
antingen tillhörde routern eller Chromecast. 

Vidare hittades även resterna av ett värmeljus i primärt brandområde. 
Lägenhetsinnehavaren hade enligt egen utsago inte tänt några ljus innan lämnade 
lägenheten på lördag morgon. Men det fanns ljuslyktor i både fönster samt på tv
bänken. Ljuset bedöms ha hamnat i primärt brandområde som en följd av branden. 

Bild 14: Rester av vänneljus. Något har smält 
ovanpå ljuset. 

Bild 15: Det smälta har plockats bort från 
värmeljuset. 

När allt material röjts undan från primärt brandområde kunde det konstateras att 
brandskadorna var som allra lägst kring den plats där grenkontah'ien och routern 
fanns. 
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Bild 16: Primärt brandområde då området röjts. Låga brandskador ner i golvet på den plats där 
routern och grenkontakten fanns. 
 

 
Bild 17: Primärt brandområde då området röjts och router samt grenkontakt har återplacerats. 
 

Brandförlopp 
De förhållandevis omfattande brandskadorna inne i ytterväggen, den kraftiga 
ansamlingen av sot på alla ytor i hela lägenheten, rökdykarnas berättelse om att det 
inte brunnit med öppna lågor och att det var svalt i lägenheten, lägenhetsinnehavarens 
frånvaro från lägenheten sedan lördag morgon, att grannar känt röklukt redan under 
lördagen samt avsaknaden av brandvarnare i lägenheten leder till bedömningen att 
branden troligtvis startat redan på lördagen.  
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Syrebrist har gjort att branden inte kunnat växa till fullt utvecklad rumsbrand utan 
istället gått ned i intensitet och övergått till glödbrand då syre inte tillförts under lång 
tid. Bidragande faktorer till detta är att fönstret inte gått sönder, vädringsfönstret var 
stängt, lägenhetsdörren var en modern och tät säkerhetsdörr som alldeles nyligen var 
inmonterad. 
 
Bränder skapar normalt sett ett övertryck som gör att rök tränger ut genom ventiler 
och otätheter. Det har troligtvis skett även i detta fall då grannarna känner röklukt. 
Men eftersom branden drabbas av syrebrist och går ner i intensitet så minskar 
övertrycket och när brandgaserna kallnar så skapas istället ett undertryck i lägenheten. 
Därmed avtar röklukten utanför lägenheten.  
 
Det finns exempel på dödsbränder som självslocknat och inte upptäckts på lång tid. I 
vissa fall blir undertrycket i lägenheten så starkt att det kan vara svårt att öppna 
lägenhetsdörren. 
 
I det här fallet har glödbrand fortsatt och spridits in i väggkonstruktionen. På Bild 2 
syns brandskador på utsidan av fönsterkarmen och detta är en följd av den pågående 
glödbranden i väggkonstruktionen. Det är troligtvis denna utveckling av 
brandförloppet som gjort att rök kunnat tränga ut och branden har på så sätt 
uppmärksammats. 

Brandorsak 
Den direkta brandorsaken har inte kunnat fastställas. Men det troliga är att branden är 
el-relaterad och att den uppstått genom överhettning, glappkontakt eller liknande i 
grenkontakten. Det hängde långa gardiner som räckte hela vägen ner till golvet i 
fönstret i vardagsrummet, lika gardiner som syns i köket på Bild 3. Dessa kan ha varit 
det objekt som först antändes. Grenkontakten var enligt lägenhetsinnehavaren inköpt 
på Dollar Store i februari-mars 2021. 
Värmeljus har avfärdats som brandstiftare enligt det resonemang som förts tidigare. 




