
Postadress Besöksadress Telefon  

Medelpads Räddningstjänstförbund 
 

 
 
 
 
 
 

Temautredning om byggnadstekniskt 
brandskydd 

         Sundsvall 2012 01 28 
 

 

 
 
Av  
Lars-Göran Nyhlén 
Olycksutredare 

 
 
 
 



Postadress Besöksadress Telefon  

Från och med årsskiftet 2012 skall vi undersöka brandskyddet i branddrabbade objekt fungerar. 

Klockan 04,34 fick vi larm om en lägenhetsbrand i centrala Sundsvall. Branden var på 4 våningen och 

personen som bodde i lägenheten var ute ur lägenheten. Branden blev oerhört kraftig i rummet i 

enrumslägenheten. Byggnadens konstruktion begränsade brandspridningen på ett bra sett. Det fanns 

risk för brandspridning till vinden när elden gick ut genom fönstret upp mot takfoten. Branden 

släcktes i startbrandcellen i stort sett. Lite glöd i takfoten släcktes med en stråle utifrån. 

MSB har som ambition att under 2012 undersöka följande: 
Hur var det brandtekniska brandskyddet tänkt att fungera? Fungerade det på avsett sätt? Vilka 
byggnadsregler gällde när det byggdes? Förändringar från ursprunget? Vilka regler gällde vid 
ombyggnad? Varför blir vissa bränder så stora? Bränder i lite komplexare byggnader som 
flerfamiljshus, radhus, köpcentrum, skolor, idrottsanläggningar, hotell, industrier etc. är intressanta.  
Jag har tänker med foton visa hur byggnaden klarade branden. 
Insatsens genomförande utreds inte här. 
Rapporten skickas till MSB när den är klar.  

 

Det finns anledning att tro att larmet kom sent till SOS. Branden hade pågått länge innan 
räddningstjänsten började sin insats. Brandskadan i lägenheten tyder på det, samt att 
lägenhetsinnehavaren inte var den som larmade SOS. Larmet kom från en granne som bodde under 
och hon märkte att det brann när hon lämnade hemmet för att resa utomlands vid 04,30 tiden.  
 

Mycket tyder på att det är sängrökning som ligger bakom branden. Det är känt att personen rökte och 
personer från de som förvaltar fastigheten har sett lägenhetsinnehavaren liggande i sängen och rökt 
när de har varit i lägenheten och fixat. Det är också tydligt att branden har börjat vid sängen.  
 

Huset är i 4 våningar och har två trapphus. Det innehåller 11 lägenheter och det finns öppenspisar i 
alla lägenheter. Trapphuset är i betong/obrännbart och alla lägenheter har säkerhetsdörrar av stål/plåt. 
Det är en plåtdörr mot vinden från trapphuset. Tak och golv i lägenheterna är av betong och på 
betonggolvet har man reglat in åsar som man har lagt trägolv med parkett/matta på. I brandrummet 
var det ekparkett. Fasaden är putsad och av sten/tegel. Ytterväggen och innerväggen i lägenheten är 
murad med tegel och putsad. Vinden har ett betonggolv som inte har någon ytbeläggning och den är 
inredd med gallerburar som fungerar som förråd. 

När rökdykarna gick in i trapphuset var man tvungen att stänga luckan på andningsmasken på grund 
av den rök som var i trapphuset. Troligtvis hade dörren till lägenheten varit öppen i något skede av 
branden, därav rökspridningen. Dörren stängdes till lägenheten av någon, kanske granne, innan 
räddningstjänsten kom till platsen vilket minskade rökspridningen från branden väsentligt.  
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Även till vinden blev det rökspridning, mycket av röken kom in via takfoten. Det fanns även en dörr 
till vinden från trapphuset som inte höll tätt. I takfoten hade man monterat i skiva som motstod brand 
men inte rök. Det fanns vindsluckor vilka vi öppnade för att ventilera vinden. En PPV-fläkt skötte 
luftväxlingen. 

Man fick ingen brandspridning till vinden. Vi fick överhuvudtaget ingen brandspridning utanför 
brandcellen. Det beror bland annat på att det var betonggolv på vinden samt att man i takfoten 
monterat en skiva som motstod brand. Det var gallerburar som förråd på vinden men det lagrades inte 
grejer längst ut i takvinkeln mot takfoten ovanför brandrummet. Det tror jag hade en stor betydelse för 
brandspridningen, värmen från branden nådde inte några brännbara föremål på vinden. 
 

Branden var kraftig och mycket av bränslet i lägenhetens rum hade brunnit ut, det var sikt in i 
lägenheten och brandmännen i steghävaren liknade lägenheten med en ”masugn”. Det var alltså 
mycket glöd. Det tyder på att branden brunnit länge och hade passerat sin kulmen. Vid 
räddningstjänstens framkomst så var det inte ”blåslampa” ur lägenhetsfönstret. Den fasen var 
passerad. Dock var det fortfarande brand i lägenheten. Det är också fullt möjligt att branden skulle 
kunna utvecklas vidare och att det blivit brandspridning till köket. Det är en logisk utveckling 
eftersom det var riktigt varm i lägenheten. Nu skedde inte det på grund av räddningstjänsten insats. 

Byggnaden uppfördes 1944 och när jag söker vad som gällde för hus 1944 så hittar jag inget äldre än 
BABS från 1946 som fastställdes 1945. Byggnaden är brandtålig eftersom alla väggar i 
brandlägenheten är murade och valven var gjutna i betong. Byggnadskonstruktionen stoppade 
branden i brandcellen vilket man kan anta var syftet med att bygga på det här sättet. 
Lägenhetsdörrarna är utbytta mot säkerhetsdörrar som har haft en bra motståndskraft mot branden i 
lägenheten. Jag har inte lyckats ta reda på om inklädnaden av takfoten är gjord vid uppförandet eller 
om den gjort i någon renovering. Inklädningen kan vara av eternit. I bildbilagan försöker jag förklara 
vad som gjorde, förutom vår insats, att vi inte fick brandspridning utanför startbrandcellen. 

I bildbilagan finns en enklare ritning över lägenheten.  
Bilderna i bildbilagan visar att hall och kök klarat sig förhållandevis bra. Jag tror att det beror på att 
initialbranden som var i sängen/soffan gjorde att fönstret mot gatan sprack och mycket av värmen och 
rökgaserna kunde gå ut där. I och med att taket var av betong fick inte branden någon energi ifrån den 
ytan. Initialbranden var också ganska långt från öppningen mot hallen. 
Väggarna mot hallen avskärmar mycket av den värmestrålning som branden ger. Det påverkar säkert 
att brandspridningen till hallen inte blivit större än den blivit. Likaså mot köket, det medför att det inte 
kommer värmestrålning från branden i rummet på någon brännbar yta i köket förrän vid ytterväggen. 
Stora delar av hallen och köket ligger i brandskugga av väggarna. Gardinerna i köket var alldeles 
hårda av de heta rökgaser som omgav dom under branden men plastkassarna under bordet är vita och 
fina och inte påverkade av branden, likaså en kartong under köksbordet. De 2 dörröppningarna mellan 
kök och rum har släppt igenom begränsat med strålning mot ytor som kan avge brännbara gaser. Det 
tillsammans med att det var tak av betong har varit avgörande för att brandspridningen till kök och 
hall inte blivit värre.  
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Fotobilaga 
 



Bildbilaga från  i Sundsvall 
 

 
 

 
Här syns lägenhetsdörren. På den övre bilden ser man hur bra säkerhetsdörren har skyddat trapphuset 
från värme och rök. Det finns väldigt lite sot i taket i trapphuset. Nedre bilden visar hur varmt det 
varit i lägenheten, det är bränt till ca 35 centimeter över golv. 



 
Här ser vi vindsförråden som är byggda på ett betonggolv som täckte hela vinden.  

 
Här är utgången till balkongen. I taket är det renbränd betong och på väggarna så finns det inget på 
putsen. På vissa ställen har putsen ramlat ner på golvet av branden. 



 
Bilden är tagen från balkongdörren mot öppenspisen. Alla öppenspisar är renoverade och godkända av 
sotaren. Putsen saknas på väggen. 

 
Detta är en bild från hallen som låg mellan rummet och köket. En liten stund till och det hade varit full 
fyr även i hallen. På golvet ligger det grejer som kolat och bidragit till branden. 



 
Köket har en ganska hög brandbelastning. 

 
Det här fotot är taget med ryggen mot spisen. Vi ser ut i hallen från köket. 



 
Rökdykarna eftersläcker där branden troligtvis startat. Det är bara spiraler kvar av sängen. Ett brand-V 
börjar vid den högra rökdykaren och går upp efter väggen mot fotografen. 

 
Här syns brand-V på höger sida och det är alldeles grått på golvet där sängen stått. Vi antar att det har 
brunnit som en blåslampa ut genom rumsfönstret eftersom det allt brännbart är borta i närheten av 
fönstret. Den branden har belastat takfoten rejält men den har klarat sig bra, se nästa bild… 



 
Här ser vi takfot och rumsfönster. Det är mindre än 1 meter till takfoten, men den är inklädd av ett ej 
brännbart material som jag tror räddade vinden vid den här branden.  

 
Här är det en närbild på takfotsinklädningen och den ser intakt ut trots den hårda branden. Ni ser fästet 
för TV-antennen på båda bilderna. 



 
Vid en balkong längre bort ser man vad som gömmer sig under putsen. 
 
 
 



 
Med min hjälmkamera har jag filmat branden som den var innan vi påbörjat någon släckinsats, det är troligt att den har falnat. Däremot så är det en rejäl glöd i 
lägenheten. 
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Här visas den yta i köket som inte låg i brandskugga från rummet. På ritningen visas att det är köksinredning mitt på golvet, men efter renovering är det 
endast köksinredning efter väggen där diskbänken är inritad. I det fält som är markerat var det inga lösa grejer i lägenheten. Lös inredning stod i skugga 

bakom väggarna. 




