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Anledning till förundersökningen 

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om 
vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en 
olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera 
åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra 
det, försöka mildra konsekvenserna. 
 
Förundersökningen är beställd av operativchef Ida Texell. 

Beställning/uppdrag  

Undersöka orsak samt ge förslag på vidare åtgärder. 

Byggnad  

Radhuslänga i två våningar med fyra lägenheter, avskilda som egna brandceller samt sektionerad 
vind. Fastigheterna i området är uppförda 1991-92  i trä beklätt med tegel. Byggnaden är en Br 2 
byggnad vilket motsvarar ett brandmotstånd mellan lägenheterna på minst 60 minuter.  
 

Beskrivning händelse  
Lägenheten var utrustad med ett vidarekopplat larm med kamera till ett vaktbolag. Rökdetektor 
kände av röken och i samband med detta slogs en kamera på och då upptäcker personal på 
vaktbolagets central rök i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren rings upp för att kontrollera situationen 
och vakten får till svar att man har läget under kontroll. (Enligt uppgift från polisförhör har kunden 
varit i kontakt med larmcentralen under hela förloppet.) I samband med detta har lägenhets-
innehavaren tillsammans med grannar försökt släcka branden med handbrandsläckare och 
trädgårdsslang men misslyckats. Grannar larmar också samtidigt räddningstjänsten via SOS. 
Radhusområdet var täckt med kraftig rök och lägenheten var helt övertänd när räddningstjänsten 
kom fram. Det kom också tidigt in uppgift på att två personer som befunnit sig huset saknades 
vilket visade sig vara fel.  
Räddningstjänsten lyckades trots den kraftiga branden begränsa den till brandlägenheten. Detta tack 
vare att brandcellsgränserna mot angränsande lägenheter stod mot branden. Byggnadens vind var 
också sektionerad och detta var en stor bidragande orsak till att skadorna begränsades till 
brandlägenheten. 

Trolig orsak  

Orsaken har inte gått att fastställa beroende på de stora brandskadorna. Dock finns det uppgifter om 
ett brinnande stearinljus i närheten eller på en soffa och detta kan vara en trolig orsak till branden. 
 
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 
Radhuslägenheten var utrustad med vidarekopplat larm med kamerabevakning till ett vaktbolag 
vilket är en mycket säkerhetshöjande åtgärd om hela larmkedjan fungerar utan avbrott och inom 
rimlig tid. Vaktbolaget har vid brandtillfället kontakt med lägenhetsinnehavaren/kunden för att 
kontrollera om hjälp behövs. På bildskärmen ser man ”rök” (i polisförhöret uppgavs att kamerorna 
var nerplockade och låg på en kyl i köket) och en vakt sänds till platsen. I samband med detta larmas 
också räddningstjänsten via SOS.  
 
Brandlarm med kamera är en säkerhetshöjande åtgärd men man ska vara medveten om att det i ett 
verkligt läge blir en fördröjning innan räddningstjänsten larmas jämfört med om man ringer in direkt 
till SOS. Denna gång rör det sig om ca sju minuter. Den totala larmtiden beror inte endast på 
vaktbolaget utan även på att SOS har en hanteringstid innan räddningstjänsten larmas. Dock kan 
man konstatera att det i de fall man inte har larm eller kamera kan det ta ännu längre tid innan någon 
upptäcker branden och larmar.  



 

  

 

 
Rutinerna på vaktbolagen och SOS kring hantering av brandlarm med kamera bör ses över så att 
räddningstjänsten larmas tidigare vid upptäckt av rök/brand.  
 
Branden begränsades till lägenheten och dess utrymme trots ett mycket kraftigt och snabbt 
brandförlopp beroende på att brandcellsgränserna var intakta och välgjorda i byggnaden. 
 
Inga personer fick några fysiska skador vid denna brand.  Två hundar har av skador i samband med 
branden avlidit senare. 
 
Åtgärdsförslag 
 
Räddningstjänsten Syd bör ha diskussion med vaktbolagen angående larmrutiner vid rökdetektering 
tillsammans med kameraövervakning. 
 
 
 
 
Lund 2012-02-13 
 
 
 
Bertil Nilsson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
 
Källhänvisning 
Insatsrapport 2012/00012 
Polisrapport K170-12 
R Syd Vägledning Bedömning av räddningstjänst vid teknisk indikering  
Intervju med brandman, styrkeledare, insatsledare,  
2012-01-09 
 
 
 
 
  



 

  

 

Tidslogg 
 
Securitas 
01.59  Röklarm plan 2  
02.00  Securitas Directs Operatör pratar med kund som först säger att det är ok.  
02.02  Röklarm Vardagsrum  
02.02  Securitas Directs Operatör pratar med kund som säger att det inte är ok.  
02.02  Securitas Directs Operatör förmedlar larmet till 112 
 
SOS 
02:01:59 Larm SOS 
02.02:35 Besvarat SOS 
02:05:51 Larm station Jägersro 
02:06:20 Larm station Jägersro bil 1210 
02:06:34 Jägersro 1210 på väg 
02:11:40 Jägersro 1210 framme 
  
Bilder från Securitas övervakningskamera i lägenheten.     
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   Bilder     
  

 
Översiktsbild 

 
 

 
Soffa trolig plats för brandstart samt genombränd vägg till kök 




