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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Mössa Edslösa

2009-0104-BG173

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Verkställt av Insp Stefan Svensson,Krinsp Per-Åke
Öberg,Pasp Frida Ölvestad   Område vid grusväg
vid Edslösa busshpl, Värmdö ,  Se platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-23 09:40

Beslutat av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Verkställt av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG173-1
Mössa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad på grusväg mot Edslösa vid
bom.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

2009-0104-BG173-2
Handske ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad på grusväg mot Edslösa till
vänster om bom.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Modell : Högerhandske

2009-0104-BG173-3
Handske ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad vid brandplats.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Modell : Vänster

2009-0104-BG173-4
Ficklampa ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad vid brandplats i brandrester.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Modell : Diodficklampa
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Mössa Edslösa

2009-0104-BG173

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Föremålspunkter

2009-0104-BG173-5
yxhuvud ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad vid brandplats i brandrester.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2009-0104-BG173-6
Plastpip ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad vid brandplats i brandrester.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Svart

Anteckningar: Plastpip till reservdunk
2009-0104-BG173-7
godispapper ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad i gräs vid brandplats.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2009-0104-BG173-8
Cigarettändare ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad mellan brandplats och Ekträd.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Färg : Röd

2009-0104-BG173-9
Glasögonbågar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Anträffad i dikeskant 35 meter i riktning
mot Stenslätten.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
Färg på båge : Svart
Anteckningar: Saknar glas
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Polismyndighet

Rikskrim
Verkställande enhet

IT-brottssektionen
Handläggande enhet

Utredningssektionen

Beslagsprotokoll
Myttinge

2009-0104-BG174

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

0104-K118-09

Misstänkt person

Plats för verkställan

Verkställt av Insp Stefan Svensson, Krinsp Per-
Åke Öberg, Pasp Frida Ölvestad, Sthlm   Polisens
helikopterbas, Myttinge ,  Se platsangivelse

Datum och klockslag för verkställighet

2009-09-23 14:00

Beslutat av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Verkställt av

Teckner, Curt, Kriminalinspektör
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0856  -  Rån med skjutvapen, övrigt rån

Tingsrätt för överklagan

Stockholms Tingsrätt
Beslag taget från

Föremålspunkter

2009-0104-BG174-1
Rester av verktygslåda ( 1 st)

Platsbeskrivning

Säkrat vid samt utanför dörr A
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Plast

2009-0104-BG174-2
Elkablar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Säkrade från dörr A.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
2009-0104-BG174-3
Rester av verktygslåda ( 1 st)

Platsbeskrivning

Säkrat vid samt utanför dörr B.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Plast

2009-0104-BG174-4
Elkablar samt lysdiod ( 1 st)

Platsbeskrivning

Säkrade från marken utanför dörr B.
Status

Fastställd
Anspråkstagare

0 st.

2009-0104-BG174-5
Plastring samt kablar ( 1 st)

Platsbeskrivning

Säkrade från marken bakom hangar vid
gavel A.

Status

Fastställd

Anspråkstagare

0 st.
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Polismyndigheten Polismyndigheten i Stockholms län
Tekniska roteln, fältgrupp Nacka
Jakobsdalsvägen 1
12731 Nacka Strand

Datum

2009-11-02
Diarienummer

K293547-09
AB/8753-09

Protokoll över platsundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

LKC

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om Grovt Rån.

Handläggare: Per-Åke Öberg
Medundersökare: Stefan Svensson

Plats och tider för
undersökningen:

Polisens helikopterbas, Myttinge. Undersökningen påbörjades den
24 september 2009 kl. 13.50

Avspärrning: Området runt hangaren är avspärrad.

Bevakning: Bevakas av poliser.

Beskrivning av området
I området Myttinge på Värmdö finns polisens hangar för helikoptrar. Helikoptrarna står
på rullvagnar i ett larmat / låst hangar. Dessa vagnar kan man med truck köra ut via
stora portar.
Hangaren som mäter 30x20 meter har två sidodörrar (benämns A & B i protokollet) och
två hangarportar. Portarna vetter ut mot helikopter plattan. Hela området utanför
hangarportarna är asfalterad. Närmast runt hangaren är det öppen natur.
Från lv 274 finns en låsbar bom och en kort körväg in till hangaren. Till höger innanför
bommen finns en bränsledepå och p-platser.

Foto 1: Visar hangar området, närmast syns körvägen in till området.

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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Iakttagelser och undersökningar
Vid portarna A & B finns rester av de två ”bomberna” som sprängts på plats. Resterna,
G:10 och G:12 plockas ihop vid dörrarna. Ytterliggare gods G:11 & G:13-14 säkrades
i området.  Godset tages i beslag för vidare granskning och undersökning.

Foto 2: Visar hangaren med sidodörrarna markerade.

På dörr A sitter en knappsats som är
kopplad till inpasseringen dvs
larmningen av hangaren. Runt denna
knappsats och på knappsatsen syns
skador i form av hugg, troligen från ett
egg vasst verktyg typ yxa. Skadorna
säkras genom avgjutning, S:4.

Foto 3: Visar knappsatsen och i bild
syns skadorna.

A

B

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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Schematisk skiss 
Polisens helikopter hangar

Myttinge, Värmdö
K:293547-09
2009-09-23

Kriminaktekniker , LT/F6
Per-Åke Öberg och Stefan Svensson

Lv 274

A

B

Hangar

Stenslätten Hemmesta

Vägbom

P-plats Tank

Asfalterad plan

E 90

N
0

W 270

180
S

45

315

135

225

H
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Foto 4: Visar dörren (A) bredvid knappsatsen, på informations klisterlappen finns en
skada efter ett eggvasst verktyg.

Inga skador iakttas vid hangarens motsatta kortsida vid dörr B. På marken vid
respektive dörr ligger två lite större stenar. I området finns grus mellan asfalten och
grönområdet, inga markanta stenar.

Undersökningsmetoder
Fingeravtrycksundersökning av lämpliga ytor vid dörrarna, inga säkringsvärdiga spår
gick att finna. Skadorna på och vid knappsatsen gjuts av med mikrosil.

Sammanställningar av undersökningar och resultat
Resterna av plastlådorna undersöks, en del bitar kan sammanpassas så att storlek och
form samt märkning går att iakttagas. Fingravtrycksundersökning gjordes på en del
större bitar utan något resultat. Lådorna har varit utsatta för sprängning genom att en
disrupter använts av bombgruppen.

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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A
Foto 5: Visar lådan som plockades ihop vid dörr A. Lådan mäter 33 x 16 cm och på
lockets insida står texten ”Design Rune Viking, Made in Sweden”
I locket finns ett 6 mm stort hål, hålets placering markerat med röd ring.

Foto 6: Visar närbild på det batteri som hittades vid
dörr A

Foto 7: Visar texten på insidan
av locket.

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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B

Foto 8:  Visar lådan som plockads ihop vid dörr ”B”. Lådan mäter 36 x 17 cm och på
lockets insida står texten
”Design Rune Viking, Plast teknik Göteborg, Made in Sweden”.

På locket sitter en lysdiod fasttjepad, sladden är nerstucken i ett 6 mm stort hål. Bland
resterna av lådan hittades ett liknande batteri som låg vid dörr ”A”.

Foto 9: Visar
texten på insidan
av locket och 6
mm hålet med
sladd.

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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Foto 10: Visar en referens låda av äldre modell, denna låda saknar text på insidan av
locket.

Foto 11: Visar batteriet som
hittades vid dörr ”B”. Förutom
texten som är synlig på bilden
stod: ”Best before 10-2014, None
rechargable”.

Analys och slutsats
Vid dörrarna till hangaren har lådor placerats ut, dessa lådor har haft utseendet som
verktygs / fiske låda. Lådorna har haft en lysdiod placerad på toppen av locket. Detta
har givit lådorna ett utseende så som en ”bomb / sprängladdning”. Genom lådornas
placering och sabotage mot entrédörren till hangaren har det gjorts omöjligt för personal
att komma in i hangaren för att använda helikoptrarna.

Hangardörr ”A” har utsatts för åverkan i form av hugg mot knappsatsen. Dessa skador
har jämförts mot ett yxhuvud som anträffats vid en brandplats vid busshållplats Edslösa.

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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Materialförteckning
Gods
Material-
märkning

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av

AB/8753-
09/G010

2009-0201-
BG24470-1

Rester av verktygslåda
i plast (A)

Säkrat vid samt utanför
dörr A

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/G011

2009-0201-
BG24470-2

Elkablar Säkrade från dörr A Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/G012

2009-0201-
BG24470-3

Rester av verktygslåda
i plast (B)

Säkrat vid samt utanför
dörr B

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/G013

2009-0201-
BG24470-4

Elkablar + lysdiod Säkrade från marken
utanför dörr B

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/G014

2009-0201-
BG24470-5

Plastring samt kablar Säkrade från marken
bakom hangar vid gavel A

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

Spår
Material-
märkning

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av

AB/8753-
09/S004

Fem verktygsspårsavgjutningar
märkta 1 - 5

Säkrat från kortläsare och dörr A
på helikopterhangar.

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/S005

Snusprilla Säkrat på marken ca 15 meter från
vänster helikopterport

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/S006

Sten (A) Säkrad från marken utanför dörr A Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/S007

Sten (B) Säkrad från marken utanför dörr B Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

AB/8753-
09/S008

1 st Dvd-skiva Från kameraövervakningssystem
helikopterhangar

Stefan
Svensson / Per-
Åke Öberg

Per-Åke Öberg
Kriminaltekniker
LT/F6

Brottsplatsundersökningsprot. Helikopterbasen Myttinge, 2009-11-19 13:15   diarienr: 0104-K122-09
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Polismyndigheten Stockholms län
Tekniska roteln
Bombskyddssektionen

Datum

2009-09-25
Diarienummer

K292921-09
AB/8747-09

Protokoll över bomb/explosivämnesundersökning

Inledande uppgifter
Undersökningen
begärd av:

LKC Stockholm

Anledning till
undersökningen:

Anmälan om Bombhot i samband med grovt rån. Desarmering av
två misstänkta bombatrapper

Handläggare: Mathias Pernehagen 0708-951435
Medundersökare: Insp Dick Gunnelöf 0733-315937

Plats och tider för
undersökningen:

Myttinge Polisen helikopterbas. Undersökningen påbörjades den
23 september 2009 kl. 08.30

Avspärrning: Genom Pmd Nackas försorg

Bevakning: Genom Pmd Nackas försorg

Övrig information: Se bildkollage

2009-09-23 ca 05.50 beordrades bombberedskapen med Krinsp Gunnelöf samt Krinsp
Pernehagen till Myttinge, Polisens helikopterbas med anledning av att en av piloterna
anträffat en föremål med en blinkande diodlampa ovanpå. Föremålet var placerat
utanför en av ingångarna till hangaren. Piloten backade då undan och via LKC kallades
bombskyddssektion till platsen.
I samband med att detta skedde på Myttinge pågick värdedepå rånet i Västberga.

På plats ca 08.30 genomförde Gunnelöf och Pernehagen en första preliminär
undersökning på platsen, vi anträffade då ytterligare en låda med blinkande diod utanför
den andra ingångsdörren på hangaren.

Kontakt togs med staben där vi fick besked om att två nya helikoptrar beordrats mot
Stockholm. Vi informerade staben om att vi kunde skjuta sönder föremålen omedelbart
med risk för detonation alternativt kunde vi röntga lådorna och förhoppningsvis kunna
konstatera farligheten. Ett gemensamt beslut togs om att vi skulle röntga lådorna.

Ca 09.20 anlände Krinsp Bergström och Krinsp Åkerblom med bombkulan.
Arbetet med röntgen påbörjades.

Resultatet av röntgen bilderna var att vi inte kunde avgöra om föremålen var skarpa
sprängladdningar (se bildkollage).
Vi informerade återigen staben kl 11.00 om resultatet och informerade om att det enda
säkra sättet att oskadligöra lådorna var att beskjuta dem med vattendisrupter.

Brottsplatsundersökningsprot. Protokoll från bombtekniker gällande Myttinge, 2009-11-03 13:40   diarienr: 0104-K122-09
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Kl 12.20 besköt vi låda nr 1 på vänster gavel av hangaren. Lådan var placerad så att
skottet måste riktas bort från hangar och bränslecistern, med påföljd att delarna blev
spridda i /mot ett gräsområde. Kriminaltekniker på plats informerade om skottvinklar.
Resultatet efter beskjutningen blev lyckat, batteri kablar och diod anträffades separerat.

Kl 13.20 besköt vi låda nr 2 på höger gavel av hangaren med lika resultat. Skillnaden
mot skott 1 var att vi här kunde konstatera att i lådan hade det placerats en stor sten
förutom batteri, kablar och diod.

Efter beskjutning och sök efter ytterligare farliga föremål överlämnades brottsplatsen till
kriminaltekniker.

Mathias Pernehagen Dick Gunnelöf

Se bifogat bildkollage

Brottsplatsundersökningsprot. Protokoll från bombtekniker gällande Myttinge, 2009-11-03 13:40   diarienr: 0104-K122-09
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Polismyndigheten Stockholms län
Tekniska roteln Datum Diarienummer

Bombskyddssektionen 2009-09-25 Avvaktar
referensnummer
AB/8747-09

Bildkollage

Inledande uppgifter

Bombhot i samband med grovt rån

Bildkollaget sammanställt av:
Mathias Pernehagen

Mathias Pernehagen 0708-951435

Bild på låda 1, placerad på vänster gavel.

Fotografi(er) Foton tagna av bombteknikerna i Myttinge, 2009-11-03 13:43   diarienr: 0104-K122-09
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Bild på låda 2, placerad framför dörr på höger gavel. På lådan sitter en röd blinkande diod.

Röntgen bild låda 1.

Röntgen bild på låda 1 vänster gavel. I lådan syns oidentifierat föremål samt kablar. Utifrån
bilderna går det inte att säga att föremålet är ofarligt.

Bild på xxx

Fotografi(er) Foton tagna av bombteknikerna i Myttinge, 2009-11-03 13:43   diarienr: 0104-K122-09
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Bild på låda 2 höger gavel efter beskjutning med vattendisrupter. Det oidentifierade
föremålet på röntgenbilden visade sig vara stenen framför botten på lådan.

Bild på xxx

Bild på bränselecistern innehållande 25.000 liter flygbränsle. Cisternen placerad ca 10
meter från låda 1.

Bild på xxx

Fotografi(er) Foton tagna av bombteknikerna i Myttinge, 2009-11-03 13:43   diarienr: 0104-K122-09
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Bild text

Fotografi(er) Foton tagna av bombteknikerna i Myttinge, 2009-11-03 13:43   diarienr: 0104-K122-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Brandplats Edslösa, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Brottsplatsundersökningsprot. Brandplats Edslösa, 2010-04-19 08:00   diarienr: 0104-K118-09
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Protokoll spårundersökning Yxan, 2009-12-15 08:56   diarienr: 0104-K118-09
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Protokoll spårundersökning Yxan, 2009-12-15 08:56   diarienr: 0104-K118-09
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Protokoll spårundersökning Yxan, 2009-12-15 08:56   diarienr: 0104-K118-09
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Protokoll spårundersökning Yxan, 2009-12-15 08:56   diarienr: 0104-K118-09
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Träffrapport 1 (3)

Datum

2009-10-27
Ert datum

2009-09-24

Vårt diarienummer

2009014618
Er beteckning

0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping  Tel 013-24 14 00 vx  Fax 013-14 57 15  E-post skl@skl.polisen.se

Länskriminalpolisen.
Samordningssektionen
106 75 STOCKHOLM

Övriga mottagare:

Kent Johansson
Polismyndigheten Stockholms län

Länskriminalpolisen Stockholm

Träff/Träffar från sökning i spår-, utrednings- och DNA-registret
För allmän upplysning om registren, träffrapporterna, metodik och upplysning om hur
träffrapporterna ska tolkas, se dokumenten Bilaga till träffrapport och Riktlinjer för
tolkning av DNA-jämförelser som finns på IntraPolis:
http://skl.skl.police.se/html/fakta/traffrapportering

Sökprov:

Material: AB/8753-09/G003. Handske, vänster med hästmotiv, brandskadad -
Anträffad vid brandplats

Beteckning: AB/8753-09/G003

K-nr, myndighet: 0201-K293547-09, Länskriminalpolisen Stockholm
Inskickat av: Polismyndigheten Stockholms län

Brottskod: 0867 - Rån

Register-ID: S25735-09

SKL-dnr: 2009014618

Träffprov:

Namn: Nemanja Alic

Personnummer: 19860818-6550

Provtagen under
följande brotts-
misstankenummer:

020106505394

Slutsats: Resultaten talar med visshet för att DNA:t i sökprovet kommer från
Nemanja Alic (Grad +4), om man bortser från möjligheten att det kommer
från en nära släkting.

SKL:s träff-ID: 2009004982SP

Eftersom informationen i träffrapporten inte är fullständig för respektive ärende kan
utlåtandet (sakkunnigutlåtanden eller Redovisning DNA) i respektive ärende
innehålla kompletterande information som är viktig för tolkningen av träffrapporten.

Sakkunnigutlåtande Träffrapport handske från SKL, 2009-11-19 14:30   diarienr: 0104-K122-09
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Träffrapport 2 (3)

Datum

2009-10-27
Ert datum

2009-09-24

Vårt diarienummer

2009014618
Er beteckning

0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping  Tel 013-24 14 00 vx  Fax 013-14 57 15  E-post skl@skl.polisen.se

För vidare upplysning om SKLs utlåtandeskala, se sista sidan i denna träffrapport.

För träffrapporter har laboratoriet inte definierat någon sakkunnig i det enskilda fallet. I de
fall part eller domstol vid rättegången önskar medverkan av sakkunnig, kan sådan
förordnas i samråd med träffrapportansvarig Karin Hedberg, direkttelefon 013-24 14 53.

Zahra Ranjbar
kvalificerade laboranten
013-24 17 43

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur
redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.

Dokumentet är digitalt signerat.

Sakkunnigutlåtande Träffrapport handske från SKL, 2009-11-19 14:30   diarienr: 0104-K122-09
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Träffrapport 3 (3)

Datum

2009-10-27
Ert datum

2009-09-24

Vårt diarienummer

2009014618
Er beteckning

0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping  Tel 013-24 14 00 vx  Fax 013-14 57 15  E-post skl@skl.polisen.se

Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som
ligger till grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål ", dels gentemot
andra aktuella hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som
graderade slutsatser enligt nedanstående utlåtandeskala.
I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom
"är", "är inte" eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar med visshet för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms som
liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Frågan lämnas öppen ...
De erhållna resultaten ger inte stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller andra
aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ...inte
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den  uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar med visshet för att...inte
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.

Sakkunnigutlåtande Träffrapport handske från SKL, 2009-11-19 14:30   diarienr: 0104-K122-09
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AB/8753-09/G003.

Brandskadad vänsterhandske, påträffad 23 september 2009 invid Edslösa busshålsplats, Värmdö.

Vid SKL har sekret/DNA har påvisats, efter säkring med minitejp, på insidan av handskens handrygg.

Fotografi(er) Brandskadad handske Dna träff, 2010-06-08 13:18   diarienr: 0104-K118-09
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Analysresultat DNA träff på tändaren, 2010-06-10 12:50   diarienr: 0104-K118-09
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Fotografi(er) Foto tändare, 2010-06-10 12:46   diarienr: 0104-K118-09
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Sakkunnigutlåtande 1 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Polismyndigheten Stockholms län E-post kopia till:
LT/F6 Per-Åke Öberg
Kent Johansson
Box 1173
131 27  NACKA STRAND

Uppdragsgivare
Polismyndigheten Stockholms län, Nacka.

Materialförteckning
Av materialförteckningen framgår även använd metodik.

Undersökningsmaterial
Beteckning Materialbeskrivning
AB/8753-
09/G001

Mössa, svart - Anträffad på grusväg mot Edslösa vid bom.
Beslagsnr: 2009-0201-BG24467-1.
Uppdragsgivarens beteckning: AB/8753-09/G001.
SKL:s materialnr: 200901461801.
Metodik: B-SF01*, B-SF02*, B-M55*, B-SF03*, B-M56*, B-M71*,
B-M72*, B-SF11*, KT-SF 25*

AB/8753-
09/G002

Handske, höger med hästmotiv - Anträffad på grusväg mot Edslösa till
vänster om bom.
Beslagsnr: 2009-0201-BG24467-2.
Uppdragsgivarens beteckning: AB/8753-09/G002.
SKL:s materialnr: 200901461802.
Metodik: B-SF01*, B-SF02*, B-M55*, B-SF03*, B-M56*, B-M67*,
B-M71*, B-M72*

AB/8753-
09/G003

Handske, vänster med hästmotiv, brandskadad - Anträffad vid brandplats.
Beslagsnr: 2009-0201-BG24467-3.
Uppdragsgivarens beteckning: AB/8753-09/G003.
SKL:s materialnr: 200901461803.
Metodik: B-SF01*, B-SF02*, B-M55*, B-SF03*, B-M56*, B-M71*,
B-M72*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning över beslag Edslösa, 2009-11-13 15:12   diarienr: 0104-K118-09
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Sakkunnigutlåtande 2 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

AB/8753-
09/G008

Cigarettändare, röd - Anträffad vid hundsök mellan brandplats och Ekträd.
Beslagsnr: 2009-0201-BG24467-8.
Uppdragsgivarens beteckning: AB/8753-09/G008.
SKL:s materialnr: 200901461804.
Metodik: B-SF02*, B-M55*, B-SF03*, B-M56*, B-M71*, B-M72*,
B-SF13*, KT-SF12*, KT-M49*, KT-M33*, KT-M71, KT-M29*,
KT-M30*

Jämförelsematerial
Beteckning/
Prov-ID

Materialbeskrivning/Provinformation

DNA-AD-
030589

Angivet namn och personnummer:
Lars MARCUS Napoleon Axelsson, 760619-0317.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:
Lars MARCUS Napoleon Axelsson, 19760619-0317.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-030589.
SKL:s materialnr: 200731310201.
Materialhantering: Kastat 2007-06-30.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AD-
045513

Angivet namn och personnummer: Peter Karlsson, 880722-0432.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Peter Karlsson, 19880722-0432.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-045513.
SKL:s materialnr: 200832061501.
Materialhantering: Kastat 2008-08-27.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AF-
035156

Angivet namn och personnummer: GORAN Bojovic, 710906-4159.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:
GORAN Bojovic, 19710906-4159.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-035156.
SKL:s materialnr: 200933229501.
Materialhantering: Kastas 2009-10-29.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning över beslag Edslösa, 2009-11-13 15:12   diarienr: 0104-K118-09
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Sakkunnigutlåtande 3 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

DNA-AF-
014150

Angivet namn och personnummer: Gholam REZA Madadi, 780620-7093.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: Reza Madadi, 19780620-7093.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-014150.
SKL:s materialnr: 200933229901.
Materialhantering: Kastas 2009-10-29.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AF-
035143

Angivet namn och personnummer:
Håkan ALEXANDER Eriksson, 750514-0090.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:
Håkan ALEXANDER Eriksson, 19750514-0090.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-035143.
SKL:s materialnr: 200933230001.
Materialhantering: Kastas 2009-10-29.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AF-
035139

Angivet namn och personnummer: METIN Akdag, 721223-0192.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret: METIN Akdag, 19721223-0192.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-035139.
SKL:s materialnr: 200933245901.
Materialhantering: Kastas 2009-10-30.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AF-
034990

Angivet namn och personnummer: GORAN Zivkovic, 800130-0733.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppgifter i Utrednings-/DNA-registret:
GORAN Zivkovic, 19800130-0733.
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-034990.
SKL:s materialnr: 200933246101.
Materialhantering: Kastas 2009-10-30.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AD-
044202

Angivet namn och personnummer:
CEM Cakmak Lindvall, 900501-2514.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-044202.
SKL:s materialnr: 200731032501.
Materialhantering: Kastas 2007-05-28.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning över beslag Edslösa, 2009-11-13 15:12   diarienr: 0104-K118-09

  45



Sakkunnigutlåtande 4 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

DNA-AD-
071193

Angivet namn och personnummer: Ismail Cakmak, 870822-0457.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AD-071193.
SKL:s materialnr: 200831731601.
Materialhantering: Kastat 2008-07-20.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

DNA-AF-
034988

Angivet namn och personnummer:
Patricio FABIAN Lobos Lopez, 790109-0519.
Personstatus: Misstänkt. Provtyp: Salivprov på FTA-kort
Uppdragsgivarens beteckning: DNA-AF-034988.
SKL:s materialnr: 200933585101.
Materialhantering: Kastas 2009-11-25.
Metodik: B-SF03*, B-SF06*, B-M72*, B-M65*

- Angivet namn och personnummer: Charbel Charro, 780324-7498.
Uppdragsgivarens beteckning: -.
SKL:s materialnr: 200401420706.
Materialhantering: Kastat 2006-12-06.

- Angivet namn och personnummer: Barzani Govar, 780616-0730.
Uppdragsgivarens beteckning: -.
SKL:s materialnr: 200100256001.
Materialhantering: Kastat 2003-04-02.

* Standardförfarande (SF) och metoder (M) ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025. För
förklaring av kortkoderna för använda standardförfaranden och metoder hänvisas till laboratoriets hemsida
på IntraPolis eller Internet. Önskas mer information kontakta ärendeansvarig.

Ändamål
Ändamålet är
att undersöka om det på ovanstående undersökningsmaterial förekommer biologiska spår
som, med avseende på DNA, kommer från någon av de under jämförelsematerial nämnda
personerna eller annan person (vilken typ av spår som avses framgår under respektive
material nedan),
att lägga in eventuella DNA-resultat som inte överensstämmer med någon av de under
jämförelsematerial nämnda personerna i spårregistret, samt
att utröna om det på cigarettändaren AB/8753-09/G008 förekommer avtryck, med
papillarlinjer, som bedöms vara användbara för jämförelse.

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning över beslag Edslösa, 2009-11-13 15:12   diarienr: 0104-K118-09
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Sakkunnigutlåtande 5 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Undersökning och slutsats
För information om slutsatsnivå, se sista sidan.

DNA-underökning, standardundersökning
På mössan AB/8753-09/G001 (tre undersökta områden) kunde sekret/DNA som kan
jämföras mot person inte påvisas. I materialet iakttogs hårstrån, men de var inte lämpade
för DNA-analys. Vidare kunde blod inte påvisas.

På handsken AB/8753-09/G002 (ett undersökt område; insida handflata) kunde
sekret/DNA som kan jämföras mot person inte påvisas. Vidare kunde blod inte påvisas.

På handsken AB/8753-09/G003 (ett undersökt område; insida handrygg) påvisades
sekret/DNA. Resultaten talar med visshet för att sekret/DNA:t inte kommer från någon av
de under jämförelsematerial nämnda personerna (Grad -4). Ytterligare en besudling (på
tummen) undersöktes avseende sekret/DNA, men DNA som kan jämföras mot person
kunde inte påvisas. Vidare kunde blod inte påvisas.

Specialanalys, LCN DNA-analys för ytterst små mängder
För information om LCN DNA-analys, se näst sista sidan.

På cigarettändaren AB/8753-09/G008 (tändningsmekanismen) påvisades DNA. Resultaten
talar starkt för att DNA:t kommer från den person vars sekret/DNA påvisats på handsken
AB/8753-09/G003 (Grad +3), om man bortser från möjligheten att det kommer från en
nära släkting. Resultaten talar med visshet för att DNA:t inte kommer från någon av de
under jämförelsematerial nämnda personerna (Grad -4).

Fingeravtrycksframkallning
På cigarettändaren AB/8753-09/G008 framkallades inte några avtryck, med papillarlinjer,
som bedömdes vara användbara för jämförelse.

Spår- och DNA-register
Erhållen DNA-profil för handsken AB/8753-09/G003 har lagts in i och sökts mot spår- och
DNA-registren varvid träff erhölls mot Nemanja Alic, 19860818-6550. Träffrapport har
utgått.
I och med träff mot person har spåret gallrats ur spårregistret.

Sakkunnigutlåtande Materialförteckning över beslag Edslösa, 2009-11-13 15:12   diarienr: 0104-K118-09
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Sakkunnigutlåtande 6 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Handläggning
Undersökningen har utförts av:

DNA undersökning
(standardanalys)

forensikern Anna-Karin Söderberg (ansvarig handläggare)
forensikeraspiranten Anders Nilsson

Specialanalys
(LCN DNA-analys)

förste forensikern Birgitta Kindstrand (ansvarig handläggare)
förste forensikern Marianne Mattsson
forensikeraspiranten Anders Nilsson
laboranten Kristina Lompar

Fingeravtrycksframkallning forensikern AnnKristin Malmefjäll (ansvarig handläggare)
forensikeraspiranten Melinda Andersson
forensikeraspiranten Maria Forslund

Frågor riktas i första hand till förste forensikern Lars Jaeger (ärendeansvarig), direkttelefon
013-24 17 65. Eventuell kallelse till rättegång ställs dock till den ansvarige handläggaren
för berörd undersökningstyp.

Materialhantering
Materialet återgår i separat försändelse. DNA-prov från undersökta spår kastas efter tio år,
om inte annat meddelas laboratoriet.

Lars Jaeger
Förste forensiker

Vid återgivande av denna redovisning ska detta i normalfallet göras i sin helhet. Om utdrag ur
redovisningen återges i annat dokument ska detta följas av en tydlig hänvisning till
ursprungsdokumentet.
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Sakkunnigutlåtande 7 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Information om undersökning med s.k. LCN DNA-analys
Många material som är aktuella för LCN DNA-analys saknar distinkta besudlingar och då
är förväntan att mängden DNA är liten på materialet. Förkortningen LCN (Low Copy
Number) syftar på att antalet analyserbara DNA-molekyler är få i provet.

Aktuella spår
Spåren kan säkras från ett material som under längre tid använts av en och samma person
(bruksspår) eller från ett material som någon handskats med en kortare tid (kontaktspår).
LCN DNA-analys kan också användas för sekret-, blod- eller spermafläckar som inte gett
ett godkänt resultat med standard DNA-analys. I dessa besudlingar kan mängden DNA
vara relativt hög men att andra faktorer, som t ex föroreningar i provet, kan påverka
analysen så att LCN DNA-analys behövs för att erhålla ett resultat.

Kontaminationsrisker
När det finns extremt lite DNA på ett material är det oerhört viktigt att undvika
kontamination med annat DNA från omgivningen eller från den person som hanterar
materialet. Dokumentation av vilka personer som kommit i kontakt med materialet är
nödvändig och i vissa fall behövs jämförelseprov från dessa personer för uteslutning mot
erhållna resultat. Möjliga källor till kontamination är:

• personer som är först på brottsplatsen, exempelvis vittnen, räddningspersonal och
poliser

• poliser/läkare som samlar in material/utför provtagningen
• andra undersökningsmaterial i samma ärende
• laboratoriehantering

I övrigt måste man beakta personer som tidigare har befunnit sig på brottsplatsen eller på
annat sätt kommit i kontakt med materialen.

LCN DNA-analys
Själva analysen sker på motsvarande sätt som vid en standard DNA-analys genom analys
av tio olika områden i arvsmassan. Det som skiljer sig åt analystekniskt är att kopierings-
processen (PCR, polymerase chain reaction) av spårets DNA kan utökas. Specialanpassad
material- och provhantering medför längre analystid per prov.

Utvärdering och slutsats
Utvärderingen skiljer sig från standard DNA-analysen genom att resultaten måste
verifieras och omanalyseras ett flertal gånger. Hänsyn tas till hur och var
materialen/proven hanterats. Slutsatsen bedöms mer konservativt vid LCN DNA-analys.
Detta främst beroende på den ringa DNA-mängden i provet vilket medför att resultatet kan
uppvisa större komplexitet. Man kan inte uttala sig om bakgrunden/orsaken till spåret som
sådant utan endast om själva analysresultatet i sig. Resultat från LCN DNA-analys kan
jämföras med resultat från standard DNA-analys och kan därmed vara möjliga att söka i
spår- och DNA-registren.

Biologienheten 2009-06-01
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Sakkunnigutlåtande 8 (8)

Datum
2009-11-13
Ert datum
2009-09-24

Vårt diarienummer
2009014618
Er beteckning
0201-K293547-09

Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL
581 94 Linköping l Tel 013-24 14 00 vx l Fax 013-14 57 15 l E-post skl@skl.polisen.se

Utlåtandeskala
Ett sakkunnigutlåtande från SKL är en redovisning av de resultat som erhålls vid en
undersökning. Resultaten har prövats dels gentemot den hypotes (antagande) som ligger till
grund för frågeställningen under rubriken "Ändamål ", dels gentemot andra aktuella
hypoteser. Undersökarnas värdering av dessa resultat redovisas som graderade slutsatser
enligt nedanstående utlåtandeskala.

I de fall undersökarna kan fastställa ett faktum används andra uttryckssätt såsom "är", "är
inte" eller "kan uteslutas att".

Grad +4 Resultaten talar med visshet för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms i
praktiken som utesluten.

Grad +3 Resultaten talar starkt för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann bedöms som
mycket liten.

Grad +2 Resultaten talar för att...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om någon annan hypotes är sann  bedöms som
liten.

Grad +1 Resultaten talar i någon mån för att...
De erhållna resultaten ger ett något större stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad 0 Frågan om ... lämnas öppen
De erhållna resultaten ger inte mer stöd åt vare sig den uppställda hypotesen eller
andra aktuella hypoteser.

Grad -1 Resultaten talar i någon mån för att ...inte...
De erhållna resultaten ger ett något mindre stöd för den uppställda hypotesen än för
andra aktuella hypoteser.

Grad -2 Resultaten talar för att...inte...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den  uppställda hypotesen är sann bedöms
som liten.

Grad -3 Resultaten talar starkt för att...inte...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms
som mycket liten.

Grad -4 Resultaten talar med visshet för att...inte...
Möjligheten att erhålla dessa resultat om den uppställda hypotesen är sann bedöms i
praktiken som utesluten.
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Fotografi(er)
Foto på "rånarluva"

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-12-21
Tid

13:13
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Foto taget av en s. k. rånarluva anträffad invid brandplatsen i Edslösa, Värmdö, vilken finns 
omnämnd i beslag med nummer 2009-0104-BG173, Punkt 1.

Fotot taget av fotograf Marie Persson vid tekniska roteln i Stockholm.
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Fotografi(er)
Fotografier utvisande gärningsman vid Myttinge

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-02-08
Tid

09:36
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Bilderna är hämtade från övervakningsfilmen vid polisens helikopter hangar i Myttinge och 
utvisar gärningsmannen som placerade bomb attrapperna vi byggnaden under morgonen 
090923.
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Utlåtande
Medicinskt utlåtande över gånganalys

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-12-09
Tid

08:15
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Alic, Nemanja Berörd person
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Utlåtande från Dr. Nerrolyn Ramstrand vid Hälsohögskolan i Jönköping avseende 
övervakningsfilm från polisens helikopter hangar i Myttinge.
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Utlåtande
rörelsemönster från Sahlgrenska sjukhuset

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-06-01
Tid

09:10
Involverad personal Funktion

Mona Redaelli Uppgiftslämnare
Berättelse

Utlåtande av persons rörelsemönster av Leg. Ortopedingenjör Roy Tranberg Sahlgrenska 
sjukhuset.
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Dr Nerrolyn Ramstrand PhD 2010-01-24
Hälsohögskolan
Box 1026
551 11 Jönköping

Ärende: 0104-K118-09

I detta dokument inkluderas analys av en patientjournal med utgångspunkt i tre
frågeställningar från åklagare Leif Görtz. Patientjournalen beskriver en skada i höger ben,
inkluderande en fraktur i underben (fibula) samt luxerad fotled.

Inledande reflektioner av journalbeskrivning

Gällande den beskrivna skadan kan i allmänhet sägas att det verkar troligt att patienten torde
ådragit sig relativt allvarliga ligamentskador utöver den nämnda frakturen, detta är dock inte
beskrivet i journalen. Denna information är av minst lika stor vikt för bedömning som
skelettskadan. En journal från behandlande sjukgymnast skulle troligen belysa
problemställningarna från en mer funktionsbaserad synvinkel. Denna skulle troligen även ge
svar på hur stor nedsättning av rörelseomfång som finns i fotleden, mer än den vaga
beskrivning av en ”något stel fot” som nu anges i läkarjournalen.

Åklagarens frågeställningar samt bedömning av dessa enbart utifrån patientjournal:

1. Vilka återverkningar kan en skadan, av  den nämnda typen, ha för personens
rörelseförmåga, alltså är skadan av sådan art att den inverkar symligt på personens
sätt att gå?

Givet att patientjournalen beskriver en fraktur som läkt utan komplikationer och att
personen får belasta fullt och rörelseträna fritt finns det inget som indikerar någon
allvarlig förändring av gångmönster.
Det enda som kan indikera förändring är att fotleden anges vara ”något stel”, detta
skulle behöva förtydligas för att mer precist avgöra dess eventuella inverkan på
gångmönster.

2. Är skadan rent objektivt sett av sådan art att det omöjligör för en person att gå
snabbt, jogga eller springa.

Utifrån journalen finns inget som utgör något skäl varför personen inte skulle kunna
gå snabbt, jogga eller springa.
Om rörelseomfånget skulle vara påverkat, vilket är oklart från journalen, skulle detta
påverka symmetrin i rörelse. Dessutom skulle det om en begärnsning finns ge en
större förändring i springande än i gång eftersom det ställer större krav på
ankelrörlighet.

3. Kan rörelseförmågan, med den aktuella skadan, förändras vid fysisk ansträngning?

Beroende av hur stabil fotleden är kan fysisk ansträngning ge upphov till smärta, men
utifrån journalen anges foten som stabil vilket inte ger någon indikation om att detta är

Utlåtande baserat på patientjournal, 2010-01-26 15:05   diarienr: 0104-K118-09
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fallet. Som nämns i den inledande reflektionen kan dock mjukdelsskador finnas som
inte täcks av detta resonemang.

Jönköping 2010-01-25

Nerrolyn Ramstrand
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Marie Tjäder 2009-09-23
Kriminalinspektör
Rikskriminalpolisen
Utredningssektionen

Blev klockan 07.50 av krkom Hans Melander beordrad att ta en kontakt med Anders
Johansson för att utröna omständigheter med anledning av markbrand i närheten av
Helikopterbaseringen i Nyttinge samt för att förvissa mig om att ordentliga avspärrningar
finns på platsen.

Klockan 07.53 i telefonsamtal berättar helikopterförare Anders Johansson följande:

Han och hans kollega Stefan Kumlin landade och garagerade sin helikopter ca 02.30. De gick
sedan till sin barack för att vila. Baracken är belägen ca  500 meter ifrån hangaren.

De blir uppringda av RKC, han kan inte specificera tiden, och informerade om rånet. Han och
Kumlin går mot hangaren och i samband med att de rundar ett hörn på hangaren ser de ca 10
meter ifrån sig, på marken ca en halv meter ifrån hangarens dörr, en svart box med storleken
ca en halv skokartong, på boxen finns en röd lysdiod. De vänder omedelbart för att ta sig till
kontoret/baracken men bedömer inte den platsen som säker varvid de tar sin bil och åker
länsvägen österut i riktning mot Hemmesta.

Ca 1 ½ - 2 km från helikopterbaseringen ser de en mindre markbrand på södra/högra sidan av
vägen i höjd med Edslösa. Eldens omkrets var ca 1 x 1 meter och föreföll vara på väg att
falna. De bedömer det som ej lämpligt att stanna utan åker vidare. Några kilometer längre
fram möter de brandkåren varvid de vänder och stannar brandbilen i höjd med Siggesta Gård.
Ca 10-15 minuter senare åker de till brandplatsen och konstaterar att branden har slocknat.
Vid brandplatsen, från länsvägen går en grusväg in, på grusvägen ca 5 meter från
brandplatsen anträffar de en svart ”rånarluva”.

De blir kvar på platsen. 2 patruller från Nacka anländer.

Länsvägen är avspärrad från ca 500 meter väster om Helikopterbaseringen och hela vägen
österut. Själva brandplatsen samt fyndplatsen är avspärrad ca 10-15 meter i omkrets.
Patrullerna från Nacka finns kvar i avvaktan på teknisk undersökning. Johansson bedömer det
som att ingen utomstående kan komma till området utom till fots och eftersom patrull finns på
plats bedömer han det som ordentligt säkrat. Han uppger att det eventuellt kan finnas en gård
med ”vanliga” boende längre ner på grusvägen.

Johansson och Kumlin lämnade platsen ca 07.00-07.15 och de mötte bombgruppen i samband
med avfärd.

På helikopterbaseringen finns 3 personal enligt Johansson. Göran Ramström 08-401 75 89,
Stefan Andersson 08-401 75 83 samt Per Bergström.

Samtalet avslutat klockan 08.02

PM Piloter Myttinge, 2009-10-16 15:28   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm
Boende i området av polisens helikopterhangar.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-10-20
Tid

08:07
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Inventering av boende i närområdet av polisens helikopterghangar i Myttinge, Värmdö.
Uppgift

Under eftermiddagen 091019 besökte undertecknad samt insp Arne Malmén Myttinge för att 
eftersöka boende i närområdet runt helikopterhangaren.

Ca 250 m nordväst hangaren anträffades en bebodd fastighet vilken innehades av en man vid 
namn  Krister Karlström. Pga tät vegetation finns ingen klar sikt mellan denne fastighet och 
själva hangaren. Se separat förhör med Karlström.

Vidare anträffades en bebodd fastighet ett par hundra meter sydväst om hangaren där 
makarna  Törnberg bor, se separat förhör med Kerstin Törnberg. Det finns ingen synkontakt 
mellan denna fastighet och hangaren.

Avslutningsvis anträffades en tredje bebodd fastighet i skogen bakom Törnbergs fastighet ägd 
av Gillis Häggblom, se separat förhör med denne.

I övrigt fanns inga fastigheter som bebos stadigvarande i området runt själva hangaren. 
Däremot finns ett antal sommarstugor i närheten av Gillis Häggbloms bostad. Tyvärr finns 
dock ingen som helst möjlighet att se något från detta område och fram mot själv hangaren.

Stockholm, 2009-10-20

Karl-Göran Jakobsson/insp.
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Avrapporteringspm
Anna Lindholm RKC

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-10-26
Tid

11:32
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Utlarmning av polisflyget vid Myttinge, Värmdö i samband med grova rånet mot G4S Västberga,

090923.
Uppgift

2009-10-26, kl. 10.10 kontaktades VB Anna Lindholm vid rikskommunikationscentralen 
RKP.  Detta med frågeställningen hur och när helikopter personalen i Myttinge larmades i 
samband med det grova rånet i Västberga.

Anna tog då fram händelserapporten som upprättades på RKC i samband med händelsen, 
vilken har nummer RKC-20090923-0002.

Där framgår att samtal inkom från Stockholmspolisens LKC 090923, kl. 05:30:34.
RKC tog sedan kontakt med en av helikopterpiloterna på Myttinge kl. 05:32:05, i 
händelserapporten benämnd med JAS. 

Av samma händelserapport framgår att kl. 05:38:20 kommer följande meddelande "JAS 
meddelar att det står en svart låda utanför entrén på hangaren de vill ha ut bombtekniker dit"

Vidare tillfrågades Anna om det inkommit någon typ av larm från flyghangaren i Myttinge 
under morgontimmarna 090923. Enligt Anna terminerar inga larm från baseringen i Myttinge 
och till RKC. Det är okänt vart larm från Myttinge terminerar, enligt Anna.

Vid samtalet med Anna Lindhom framkom även att man bör titta närmare på Stockholms 
polisens händelserapport gällande det grova rånet för att utröna om direktkontakter skett 
mellan LKC Stockholm och baseringen i Myttinge den aktuella morgonen.

Stockholms polisens händelserapport har nummer AB-20090923-0113. Av den rapporten 
framkommer inga uppgifter om några initiala kontakter direkt med helikopter personalen i 
Myttinge. Den första noteringen gällande Myttinge är skriven kl. 05:44.11 och innehåller 
texten "Ev sprängladdning på Myttinge hindrar vår HKP från att lyfta".
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Avrapporteringspm
Angående larm från hangaren

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-10-26
Tid

12:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Utredning gällande ev. larm från polisens helikopterhangar i Myttinge, 090923.
Uppgift

Vid den tekniska undersökningen av flyghangaren i Myttinge 090923 konstaterades att någon 
slagit sönder larmdosan/kortläsaren som sitter på utsidan vid en av dörrarna. 
För att utröna huruvida detta utlöste någon typ av larm så har kontakt tagits med Göran 
Ramström, dåvarande chef vid polisens helikopter basering i Myttinge. 

Enligt Ramström så var larmet från hangaren vid tiden för händelsen bl. a. kopplat till 
baracken där helikopter personalen fanns. Något larm inkom dock inte till den platsen vilket 
har kontrollerats, enligt Ramström.  

Enligt Ramström så var även larmet av hangaren i Myttinge vid den aktuella tiden kopplat till 
Stockholms polisens LKC.  Vid kontakt med LKC Stockholm har framkommit att det inte 
inkom något larm från hangaren i Myttinge under morgonen 090923. 

Stockholm, 2009-10-26

Karl-Göran Jakobsson/insp                                                                                                          
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Rapport
Flygrapport från polisflyget, Stockholm.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-11-04
Tid

13:52
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Förtydligande av bilagd flygrapport upprättad bl. a.  helikopterpiloterna Stefan Cumlin och 
Anders Johansson under deras arbetspass 2009-09-22--23.

Av rapporten framkommer att man lämnade Myttinge kl. 19.45 på kvällen 090922.
Man hade sedan en första flygtid på 1,45 timmar varefter man landade och tankade i Mora, 
Dalarnas län, kl. 21.30. Flygplatsen i Mora är benämnd ESKM i rapporten.

Man startade sedan från Mora kl. 22.10 och landade i Borlänge 090923 kl. 01.25 efter en 
flygtid på 2,06 timmar. Flygplatsen i Borlänge benämns i rapporten som ESSD. 

Kl. 01.45 på natten lämnar man sedan Mora flygplats och landar på Myttinge kl. 02.40 efter en 
flygtid på 53 minuter.
Efter detta ställs helikoptern in i hangaren i Myttinge efter tankning, se förhör med de båda 
piloterna.
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Avrapporteringspm
Tidskontroll 1 Myttinge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-19
Tid

14:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Framtagning av film samt kontroll av klockan i kameraövervakningssystem vid hangaren Myttinge.
Uppgift

Vid samtal med Rickard Malmqvist, larmtekniker vid RPS/IT-enhet har följande 
framkommit:

Under eftermiddagen 09-09-23 så var Rickard Malmqvist  på plats vid polisens helikopter 
hangar i Myttinge, Värmdö. Hans uppgift var att ta fram allt filmmaterialet från 
kameraövervakningssystemet för natten 22-23 september, vilket han också gjorde. Detta 
material brände han ner på en dvd-skiva.

Samtidigt som detta gjordes av Malmqvist så gjorde han även en kontroll av klockan i 
kameraövervakningssystemet mot fröken ur. Malmqvist minns att det var en skillnad på ca 
10-15 minuter mellan övervakningssystemet och fröken ur och den skillnaden bestod i att 
klockan i övervakningssystemet på Myttinge gick före fröken ur. Malmqvist minns dock inte 
idag den exakta tidsdifferensen.  I samband med tidskontrollen mot fröken ur hade även 
Malmqvist ställt klockan rätt i övervakningssystemet. 

Malmqvist uppger att han lämnade dvd-skivan från Myttinge, tillsammans med en post-it 
lapp om tidskontrollen, vidare till en polisman vid namn Stefan Hector. Undertecknad har 
kontaktat  Hector vilken meddelat att han givit dvd-skivan samt post-it lappen vidare till en 
person i den inre staben som fanns hos polisen efter rånet i Västberga.  Därefter går det inte 
att få fram vart post-it lappen med tidskontrollen tagit vägen. Själva övervakningsfilmen från 
Myttinge finns dock i utredningsmaterialet. Vid kontroll av denna film kan man iakttaga en 
ensam gärningsman som lägger ut 2 st bomb attrapper vid hangaren 2009-09-23 med början 
kl. 05:27:25 (Tiden hämtad från övervakningsfilmen) För att få rätt tid skall man då dra bort 
de minuter som Malmqvist konstaterade att klockan i kameraövervakningssystemet gick fel, 
se ovan. 

Malmqvist har även nu i efterhand, på uppdrag av undertecknad, gjort en kontroll av "loggen" 
i det datoriserade kameraövervakningssystemet vid Myttinge och försökt se när tidskontrollen 
gjordes och hur mycket han fick ställa om klockan. Vid denna kontroll av "loggen" kunde 
dock Malmqvist inte få fram dessa uppgifter. 
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Avrapporteringspm
Tidskontroll 2

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-05
Tid

09:16
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Kontroll av klockan i kameraövervakningssystemet vid Myttinge, Värmdö.
Uppgift

2009-11-04 utförde Petter Borén, säkerhetstekniker vid  rikspolisstyrelsens PVIT-enhet, en 
kontroll av klockan i kamerövervakningssystemet vid polisens flyghangar i Myttinge. 
Nämnas kan att systemet är databaserat med automatisk övergång mellan sommar- och 
vintertid, enligt Borén.

Den aktuella kontrollen mot Fröken Ur skedde alltså 2009-11-04, kl. 12:55:30.

Kamerasystemet på Myttinge visade då tiden 12:57:53.

Kamerasystemet gick alltså 2 minuter och 23 sekunder före Fröken Ur vid kontrolltillfället.

Uppgifterna från Borén har både skriftligen, via e-post, samt muntligen överlämnats till 
undertecknad utredningsman som efter detta upprättat denna promemoria.

Stockholm, 2009-11-05

Karl-Göran Jakobsson/Insp.
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Avrapporteringspm
Kontroll av film polisen Myttinge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-23
Tid

10:24
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Ang. längdmätning av person från övervakningsfilm vid Myttinge, Värmdö
Uppgift

Övervakningsfilmen från polisens helikopter hangar i Myttinge, som säkrats efter händelsen 
under natten 22-23/9-09, har av polisen skickats till SKL i Linköping och bildingenjör Per 
Brolund i syfte att göra en längdbestämning av gärningsman.

Brolund har denna dag (091123) meddelat att filmen är av för dålig kvalitet för att kunna 
användas till att längdbestämma gärningsmannen. Någon referensfilmning vid Myttinge 
behöver därför inte ske enligt Brolund.

Stockholm, 2009-11-23

Karl-Göran Jakobsson/Insp.



81

Avrapporteringspm
spårning av verktygslådor BG 174

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-30
Tid

10:44
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Åtgärder som vidtagits i syfte att spåra tillverkare till 2 st verktygslådor omnämnda i beslag

2009-0104-BG174, punkterna 1 och 3.
Uppgift

I samband med den tekniska undersökningen vid polisens helikopter hangar i Myttinge 
anträffades 2 st verktygslådor av plast som hade använts som bomb attrapper.
I protokollet från den tekniska undersökningen i Myttinge finns de två verktygslådorna 
avbildade och där kan man se att lådorna är märkta på insidan av locken med texten "Design 
Rune Wiking" samt "PLAST-TEKNIK GÖTEBORG MADE IN SWEDEN". Företaget 
Plast-Teknik Göteborg existerar inte idag vilket har kontrollerats av undertecknad. 

Undertecknad har via internet fått kontakt med ett företag i Göteborg som heter Nolato 
Plastteknik AB. En person vid namn Birger Hägg, som idag arbetar vid detta företag, har 
meddelat att man köpte upp företaget Plast-Teknik Göteborg i slutet av 1990-talet och 
därefter har inte de nu aktuella verktygslådorna tillverkats. 

Birger Hägg har vidare meddelat att företaget Plast-Teknik sålde sina verktygslådor till 
konsument bl. a. via ICA, Konsum samt Clas Ohlsson. 

Stockholm 2009-11-30

Karl-Göran Jakobsson/Insp.
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PM
Master på Värmdö

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Malmén, Arne
Datum

2010-01-19
Tid

08:21
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Arne Malmén

Uppgiften avser

Masttäckning på Värmdö.
Uppgift

Kontroll av mobila nätets masters täckning har utförts av Insp Arne Malmén och Insp 
Karl-Göran Jakobsson på Värmdö 100115 på morgonen.

Mätning utförd under resa norrut mot Edslösa.

Vid Hagvägen 19 dominerar masten  736A med korta uppkopplingar mot 50CB.  Vid själva 
huset verkar dock 736A vara den aktuella.

Solbacken 4 är 797C  den som kopplas upp. 
Mörtnäs, 5A9A fram mot korsningen Stavsnäsvägen där 796A  tar över. Vid Shell Värmdö 
kommer 5A9A in också. 
797A   dominerar sedan Hemmesta efter hela Skärgårdsvägen förutom vid Grantomta där 
797C  slår in en kort sträcka. 
Hemmesta centrum täcks alltså in av masten 797A.

Efter hela färden norrut är det 797A till en punkt ca 2 km norr om korsningen Fagerdalavägen 
där 2A9A kommer in fram till Stadsvallsvägen.

Därefter går masten 690B  in förbi Värmdö kyrka och upp till Bodakorset. Därefter är det 
690A  till en bit efter Siggesta gård. Efter Siggesta går 690C  in fram till brandplatsen vid 
Edslösa där går in två master, 690B  och 690C.  690C dominerar dock vid brandplatsen och 
en kort bit efter brandplatsen går även FE1A in.

Vid hangaren går FE1A och 638B in.
Vid Skäggavägen går 690C in i backen upp mot Stenslätten. Därefter är det FE1A som gäller 
ut mot färjeläget.



I pm står endast ID nr på masterna.
Krinsp Lillemor Elmgren kontrollerade den 28 apr –10 med hjälp av analytiker vid 
Rikskriminalpolisen och av tekniker på Tele2, vilken beteckning och vilken grad det är på 
masterna.

736A – Boo Energiverk           90 grader
50CB – Kummelnäs              210 grader
796A    Ingaröbrunn                80 grader
797A    Hemmesta  Värmdö kommun    30 grader
797C     Hemmesta Värmdö kommun     255 grader
5A9A    Mölnvik                     80 grader
5B9A     Lagnevik                   90 grader
690A     Värmdö kyrka            90 grader
690B     Värmdö kyrka          210 grader
690C     Värmdö kyrka          330 grader
FE1A    KA1 Rindö                 90 grader
637C     Värmdö Nordic Tell 275 grader
638B     Lillsved                    210 grader

Masten 2A9A som täcker delar av Fagerdalavägen fram till Stadsvallsvägen har ett felaktig 
Id-nr i pm:et. Det finns ingen mast med det ID numret. I samtal med tekniker på Tele2 
framkom att det finns 4 olika master som täcker platsen. 
Aktuella master är  797A, 690B, 637C och 5B9A.

Master på Värmdö, PM, 2010-01-19 08:21   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Myttinge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2010-01-22
Tid

12:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Uppgifter angående polisens helikopter basering i Myttinge.
Uppgift

Dag som ovan framkom följande i samband med samtal med Göran Ramström vilken sedan 
år 2000 varit chef för polisens helikopterbasering i Stockholm.

Tidigt på morgonen den 23 september blev han då kontaktad via telefon i hemmet av sina 
båda piloter Stefan Cumlin och Anders Johansson. Dessa informerade då om att man hittat en 
misstänkt bomb vid hangaren i Myttinge i samband med att man skulle ta ut helikoptern och 
flyga till Västberga där det pågick ett rån där en helikopter användes. 

Direkt efter att Ramström fått dessa uppgifter så tog han själv en telefonkontakt med 
rikskommunikationscentralen vid RPS. 
Därefter ringde han då till dagpersonalen, alltså de piloter som skulle åka ut till Myttinge och 
börja jobba kl. 07.00. Ramström fick tag i en av dessa piloter i hemmet och bad denne stanna 
där. De övriga två piloterna var redan på väg mot Myttinge men Ramström lyckades få tag i 
dem via mobiltelefon och de fick då order att inte åka till Myttinge av säkerhetsskäl.

Ramström själv tog sig sedan ut till Värmdö via färjan från Vaxholm/Rindö och han kom ut 
till Myttinge omkring kl. 06.30 på morgonen. Vägen var då redan avspärrad förbi hangaren 
av polispersonal. 

Ramström vet sedan att man kallade in polisens helikoptrar från Göteborg och Östersund 
eftersom helikoptrarna i Myttinge ej kunde användas. Han var dock inte själv inblandad i 
detta utan det sköttes från rikskommunikationscentralen.

Ramström vilken själv har lång erfarenhet från polisens flygverksamhet, då han varit pilot 
sedan 1989, kan dock berätta att det är ca 2 timmars flygtid till Stockholm både från 
Göteborg och Östersund. Dessutom måste man alltid planera en sådan flygning, vilket också 
tar en viss tid enligt Ramström. Med anledning av detta kunde alltså inte polisen sätta in 
några av sina helikoptrar i direkt anslutning till rånet i Västberga och rånarnas flykt därifrån, 
enligt Ramström.

Ramström berättar vidare att det vid ett larm till piloterna vid baseringen i Myttinge tar ca 10 
minuter innan man är i luften, inkluderande då bilfärd från baracken och till hangaren samt att 



sedan få ut helikoptern från hangaren. Flygtiden till Stockholm och Västberga är sedan ca 7 
minuter. Ramström uppger att han själv tidigare flugit sträckan Sergels torg och till Myttinge 
på 6 minuter.

Ramström säger till sist att hade inte hans piloter hejdats, av bombattrappen, utan kunnat 
flyga till Västberga så hade man då från luften haft möjlighet att följa efter gärningsmännens 
helikopter och även dokumentera flyktvägen med video. Man hade då också haft möjlighet 
att dokumentera gärningsmännens ev. mellanlandningar och vad som hänt i samband med 
dessa,  alltså iakttaga/filma ev. fordon eller personer på marken. Man hade vidare haft 
möjlighet att följa gärningsmännens helikopter till dess slutdestination och även kunnat ge 
information runt allt detta till polisens sambandscentral och polisär markpersonal. 

Stockholm, 2010-01-22

Karl-Göran Jakobsson/Insp.

Myttinge, PM, 2010-01-22 12:55   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm
Inkommet samtal till Sosab ang branden Eslösa

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-03
Tid

11:43
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Ang. inkommet telefonsamtal till Sosab gällande brand vid Edslösa, Värmdö.
Uppgift

Vid kontakt med Sosab i Stockholms län så har följande framkommit gällande när och från 
vem larmet inkom om branden vid Edslösa under morgontimmarna 2009-09-23.

2009-09-23, kl. 05.29 inkom första larmet från en mansperson som lämnade sitt 
mobiltelefonnummer till Sosab. Genom detta nummer har undertecknad kommit i kontakt 
med vittnet Tom Lindroth, se separat förhör.

2009-09-23, kl. 05.41 inkommer ytterligare ett samtal till Sosab från en mansperson som 
talar om samma brand. Denna person lämnar varken namn eller telefonnummer.

Dessa båda samtal har säkrats på CD-skiva vilken överlämnats till polisen och den arkiveras 
i särskild pärm i utredningen.

Stockholm, 2009-11-03

Karl-Göran Jakobsson/insp



PM
Saksök samt spårning med hund Myttinge 2009-09-23

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

OHU Hundenheten
Diarienr

0201-K294874-09
Uppgiftslämnare

Solner, Jessica
Datum

2010-01-09
Tid

10:56
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej
Inträffat på

Adress

Myttinge 
Inträffat mellan

2009-09-23 00:00

139 90  Värmdö och

2009-09-23 15:00
Platsbeskrivning

Kring  väg 274 enligt skiss

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Jessica Solner

Uppgiften avser

Saksök samt spårning med hund Myttinge 2009-09-23. Grovt rån

0201-K294874-09
Uppgift

Hptr 39-9430 till platsen med anledning av biträde saksök

I samband med att Tekniker arbetar på ärendet anträffas en plats som uppenbart använts för 
att elda upp diverse  föremål som sannolikt används i samband med sabotaget mot Polisens 
helikopter.  

När Tekniker avslutat sitt arbete på plats, genomför undertecknad ett saksök med 
tjänstehunden Svullo. Vid saksök markerar hunden en avvikande doftbild från omgivningen, i 
detta fallet är det föremål med färsk mänsklig vittring.

Svullo markerar på en röd tändare som ligger intill brandplatsen, föremålet tas i beslag av 
Tekniker på platsen.

Längs med väg 274 markerar Svullo på ett par glasögon, även dessa tas i beslag av Tekniker 
på plats.

Saksök genomförs i intilliggande område i sydlig, västlig och nordlig riktning från 
brandplatsen. Inget av intresse anträffas.

Vidare genomförs ett spårsök längs den grusväg som går i sydlig riktning från väg 274, invid 
brandplatsen.

PM Saksök mm Edslösa-Myttinge, 2010-01-11 08:36   diarienr: 0104-K118-09

  87



Svullo tar upp ett spår som går 90 grader ut från grusvägen. Spåret följer i stort sett naturliga 
växlingar. Vid två platser är underlaget nedtrampat som kan beskrivas som en lega. Vid båda 
dessa ställen ökar intensiteten markant hos Svullo, vilket visar på att mycket mänsklig vittring 
finns på aktuell plats. Spåret går enligt bifogad skiss.

Kring hangaren genomförs saksök. Diverse plastdelar anträffas av Svullo kring de platser 
som Bombtekniker skjutit sönder de misstänkta laddningarna.

Hundförare Jessica Solner 

Saksök samt spårning med hund Myttinge 2009-09-23, PM, 2010-01-09 10:56   diarienr: 0201-K294874-09

   2
PM Saksök mm Edslösa-Myttinge, 2010-01-11 08:36   diarienr: 0104-K118-09
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Karta Hundspårning Edslösa, 2010-01-11 08:36   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Kontakt med brandbefäl Tenny Sund.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Malmén, Arne
Datum

2010-02-08
Tid

10:25
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Arne Malmén

Uppgiften avser

Brand 2 Myttinge Edslösa.
Uppgift

I förhör med ett vittne, Dicksson som bor i närheten av brandplatsen vid Edslösa så framgår att 
hon är säker på att det brunnit även morgonen efter vid Edslösa. 

Vid kontakt med stationsbefäl Tenny Sund 100208 framkom enligt brandrapporten att man fått 
larm om branden den 24 sep. kl. 10.45 och att man var på plats 11.15 med två man från 
räddningstjänsten. Elden släcktes med 2 kannor vatten och det var en mindre markbrand, 1 
kvm. Inga noteringar finns om vad som brann. Brandkåren lämnade enligt rapporten 11.50.

De två som var på plats var Jonas Dejebrant och Micke Östling.

Vid kontakt med Jonas Dejebrandt uppger denne att det ev. bara rykt lite från brandplatsen och 
enligt honom kunde det vara så att det var rök från branden dagen innan. Inte ovanligt att det 
börjar ryka igen efter en tid. Han såg inget i brandplatsen som inte hörde hemma där. Han tror 
att dom grävde lite för att att leta glöd i rotsystemet och att man ev. hällde på lite vatten. Han 
tror inte att det var någon brand som anlagts under natten.
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Avrapporteringspm
Färjetrafiken Rindö-Värmdö

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-10-23
Tid

12:22
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Uppgifter angående färjetrafiken mellan Rindö och Värmdö i den s. k. Oxdjupsleden.
Uppgift

Vid kontakt med färjeledschefen Johan Söderling, 08-544 417 87, vilken är chef över 
personalen på färjelinjen mellan Rindö och Värmdö samt tillika linjen mellan Vaxholm och 
Rindö framkom följande:

För det första så är de båda färjelinjerna synkroniserade i ett turlistesystem under större delen 
av dygnets timmar. Däremot är det så att färjan mellan Rindö och Värmdö inte har några 
avgångar nattetid medan linjen Vaxholm och Rindö fortsätter att gå även nattetid dock med 
mindre turtäthet. Enligt Söderling går den sistnämnda färjan bara en gång i timmen under 
natten.

När det så gäller färjelinjen mellan Rindö och Värmdö så har den sista avgången från Rindö 
kl. 22.20 på kvällen. Den går då över till Värmdö och vänder sedan tillbaka till Rindö där den 
sedan ligger kvar för natten. Personalen på färjan går då antingen i vila i ett personalutrymme 
som finns intill färjeläget på Rindösidan eller så åker vissa hem. Enligt Söderling så går det 
INTE att kalla ut denna färja under natten. 

Första färjeturen utgår sedan från Rindö igen kl. 05.44 på morgonen och går då över till 
Värmdösidan och vänder. Därefter går den aktuella färjan var 20:e minut hela dagen.

Vidare framkom att det oftast är så att samma personal som jobbar på kvällen också kör 
morgonturerna dagen efter på den sistnämnda linjen. Söderling återkommer till undertecknad 
med uppgifter om vilken personal som jobbade kvällen den 22/9 och morgonen den 23/9-09.

Stockholm, 2009-10-23

Karl-Göran Jakobsson/insp

Tillägg: Statistikuppgifter angående antal fordon som medfördes med färjan mellan Rindö 
och Värmdö, första turerna den 23 september 2009, inhämtade från Johan Söderling. Där 
framgår att första färjan från Rindö till Värmdö avgick kl. 05.48  och medförde då 6 
personbilar. På återresan från Värmdö medfördes sedan endast en personbil. Det finns inga 



andra fordon angivna på den aktuella turen, enligt statistikuppgiften.

Nästa avgång från Rindö ägde rum kl. 06.08 och då medfördes 5 personbilar samt 2 st 
lastbilar och på återresen från Värmdö medfördes 3 personbilar.

Statistikppgifter finns även att tillgå för resten av turerna under den aktuella dagen.

Färjetrafiken Rindö-Värmdö, Avrapporteringspm, 2009-10-23 12:22   diarienr: 0104-K122-09
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Fotografi(er)
Fotografier inhämtade från Shell, Värmdö

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-01-27
Tid

10:07
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare
Berättelse

Dessa fotografier är inhämtade från övervakningsfilm vid Shell Värmdö och på bilden finns 
den man med som frågade efter "helikopterplattan" under kvällen 22 september 2009.
Bakom den sistnämnda mannen står ytterligare en person som sannolikt var i sällskap.



Fotografi(er) Fotografier inhämtade från Shell, Värmdö, 2010-01-27 10:07   diarienr: 0104-K118-09

  94



, 2010-01-27 10:07   diarienr: 0104-K118-09
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Nemanjas arbetstider, sept.

2009.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-11-26
Tid

08:26
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Alic, Nemanja Berörd person
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare
Berättelse

2009-11-25, kl. 15.00 besökte undertecknad samt Insp Arne Malmen pressbyråkiosken vid 
Karlavägen/Sibyllegatan i Stockholm och sammanträffade med Vesna Alic. Denna förevisade 
då ett anteckningsblock i vilket det fanns uppgifter om alla anställdas arbetstider.
I detta anteckningsblock fanns även en sida med uppgifter om hur sonen Nemanja Alic 
arbetade under september månad 2009 vilken då kopierades.

Stockholm 2009-11-26

Karl-Göran Jakobsson/insp



Nemanjas arbetstider, sept. 2009. , 2009-11-26 08:26   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Telefonnummer från Tingsrätten Alic

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Malmén, Arne
Datum

2009-11-27
Tid

13:18
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Arne Malmén

Uppgiften avser

Framtagande av telefonnummer för Alic, Nemanja tiden före rånet.
Uppgift

Alic, Nemanja uppger att han blev kallad till tingsrätten via mobiltelefon via ett 
telefonnummer som Vesna lämnat till tingsrätten.

Vid kontroll med Nacka tingsrätt kunde de upplysa om att telefonnumret vid mål 562/09 som 
man kallade Nemanja till var 076-566 51 55.

Detta nummer har vi också kommit fram till att vara ett aktuellt nummer via Vanjas och 
Vesnas telefonlistor. Båda har ringt till detta nummer. 



99

Utdrag från Facebook tillhörande

Nemanja Alic

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2010-01-05
Tid

10:06
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Alic, Nemanja Berörd person
Involverad personal Funktion

Karl-Göran Jakobsson Uppgiftslämnare



Utdrag från Facebook tillhörande Nemanja Alic , 2010-01-05 10:06   diarienr: 0104-K118-09
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Avrapporteringspm
BG 263

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2010-01-27
Tid

09:13
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Alic, Nemanja Berörd person
Uppgiften avser

Telefonnummer som anträffats i Nemanja Alics telefonbok
Uppgift

I samband med genomgång av beslagtagen mobiltelefon, se beslag 2009-0104-BG263, 
punkten 1, har flera telefonnummer anträffats i telefonboken tillhörande simkortet.
Ett av dessa nummer är 0735-805 038 och till detta nummer finns namnet Neda noterat.

Genom inre spaning har detta nummer kunnat knytas till en person vid namn Neda Kadhum då 
denna i en passansökan under juli månad 2007 uppgivit numret som konaktuppgift.

Undertecknad har även via telefon kontaktat Neda Kadhum på detta nummer vilket skedde 
Torsdagen den 21/1-10.

Stockholm, dag som ovan.

Karl-Göran Jakobsson/insp
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PM
Faxnummer

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Malmén, Arne
Datum

2010-01-15
Tid

12:50
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Arne Malmén

Uppgiften avser

Kontroll av faxnummer i Alics telefonbok
Uppgift

Säkerhetschefen Johan Pettersson på G4S har tagit fram vart faxnummer 010-222 32 50 går. 
Numret finns i telefon från Slånbärsvägen 7.

Numret går till en fax som står i Boden och ett systerföretag som heter G4S Security Solutions 
AB och det bolagets kundtjänst. Numret är för allmänheten vid kontakt vad gäller t.ex larm 
och bevakning.

010-222 20 00 vxl. i Boden.

Vid kontroll med Vesna Alic så framkomme att man anlitar G4S för Pressbyråns räkning. 
Inbrottslarmet går alltså från kiosken och till G4S, enligt Vesna.
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Avrapporteringspm
Husransakan Alic Nemanja

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-30
Tid

14:07
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Uppgifter angående gripandet av Nemanja Alic 2009-11-17.
Uppgift

2009-11-17, kl. 06.02  greps Nemanja Alic i bostaden på Essingestråket 11 efter att han 
dagen innan anhållits i sin frånvaro misstänkt för grovt rån.

I samband med gripandet anträffades ytterligare 2 personer i lägenheten hemma hos Alic, 
nämligen:
Milacic, Aleksandar, f. 861112-0232 samt Häfener, Krim, f 860628-0157. Utanför bostaden 
på Essingestråket 11 anträffades även personbilen
TYS 900 vilken Nemanja Alic kan bindas till. Husrannsakan genomfördes i den aktuella 
bilen efter beslut från åklagare.

Båda identifierades och ingripande polismän meddelade sedan deras identiteter till Marie 
Tjäder på RKP.

Stockholm, dag som ovan.

Karl-Göran Jakobsson/Insp.


