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Stockholm 2011-07-10 

Mordbrand på McDonalds restaurang vid Scandinavium i Gö-
teborg den 8 juli 2011 
 
Någon krossade två rutor och slängde in brännbar vätska i McDonalds hamburgerrestaurang vid 
kvart över fem på fredagsmorgonen den 8 juli 2011. Restaurangen var fullständigt sprinklerskyddad 
och sex sprinklerhuvuden aktiverades av branden. 
Enligt polisen handlar det om en mordbrand. Någon har nämligen krossat två rutor och sedan kas-
tat in brännbar vätska i restaurangen. 

 - Det brann rejält, säger polisens presstalesman Thomas Fuxborg. 

Branden fick ett snabbt förlopp då brandfarlig vätska uppenbarligen användes. Förutom direkta 
brandskador fylldes restaurangen av stora mängder rök och sot, vilket gjorde att verksamheten inte 
kunde återupptas förrän på eftermiddagen samma dag.  

– Branden var ganska snabbt släckt. Det hade tagit eld i inredningen, bland annat i en soffa, berät-
tar Lars Larsson på räddningstjänsten. 

 
Bild 1. Flygfoto på Scandinavium i Göteborg 

1. Vad hände? 
Hamburgerrestaurangen McDonalds som är inrymd i Scandinavium utsattes enligt polisen för en 
mordbrand vid 05:15-tiden på fredagsmorgonen den 8 juli 2011. Någon hade krossat två fönsterru-
tor och kastat in brännbar vätska i lokalen (se bild 2). Det brann rejält när brandkåren kom till plat-
sen, men branden kunde släckas relativt snabbt.  
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Branden utlöste ett automatiskt brandlarm och det beslutades att larma personal från två stationer 
från räddningstjänsten i Storgöteborg.  

 

 
Bild 2 & 3. De två sönderslagna fönstren där brandfarlig vätska kastades in 

2. Skador 
Enligt en McDonaldsanställd blev skadorna inne i lokalen relativt små. Branden kunde begränsas 
till möbler omedelbart innanför de krossade fönstren. 
Men enligt Lars Larsson på räddningstjänsten har lokalen skadats både direkt av branden och indi-
rekt av rök, sot och vatten. 
– Det hann bli omfattande rök och sotskador, dessutom har sprinklersystemet utlösts vilket även har 
gett byggnaden vattenskador (se bild 4 – 6).  

 
Bild 4. Entrén till McDonalds            Bild 5. Brandområdet                    Bild 6. Rök-, sot- & vattenskador 

Räddningstjänsten i Storgöteborg igångsatte som vanligt med egen personal en tidig restvärdeinsats 
som minimerade avbrottsskadorna för restaurangen.  
Enligt Frida Berg, presschef på McDonalds i Sverige, fanns inga människor i restaurangen när det 
började brinna. 
- Det viktigaste är att det bara handlar om materiella skador. Det fanns ingen personal eller några 
gäster i restaurangen när det började brinna, säger hon. 
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3. Inget känt motiv till branden 
Göteborgspolisen har i nuläget inga uppgifter om vem som kan tänkas ligga bakom dådet eller vad 
som är det eventuella motivet. På platsen har polisen dock beslagtagit en hammare som troligtvis 
har använts för att krossa rutorna. 

Polisens tekniker undersöker fortfarande brottsplatsen, som enligt uppgift rubriceras som mord-
brand. 

– Vi vet inte vad som ligger bakom och nu är det polisens sak att utreda det, säger Frida Berg på 
McDonalds. 

4. Slutsatser 
Den här allvarliga händelsen är ytterligare ett exempel på att sprinkler är ett effektivt verktyg och 
även i detta fall blev det bara en incident, som dock hade kunnat utvecklas till en omfattande brand 
med risk för svåra byggnadsskador och spridning av branden till andra verksamheter inom Scandi-
navium (se bild 7).  

 
Bild 7. Sex sprinklers aktiverades av branden och släckte den anlagda branden där brandfarlig vätska användes 

Trots att branden fick ett mycket snabbt brandförlopp genom att de personer som anlade branden 
uppenbarligen använde sig av brandfarlig vätska och antände på minst två olika platser, så aktivera-
des sex sprinklerhuvuden så snabbt att det direkta brandområdet kunde begränsas till möblerna 
närmast fönstren där branden började. 
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Genom att räddningstjänsten dessutom fattade ett tidigt beslut att initiera restvärdesinsatser redan 
samma förmiddag, kunde restvärdeskadorna reduceras till ett minimum. Städning och vattensane-
ring åtgärdades omgående och avslutades redan inom några få timmar samma dag. 
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