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Inledning

Anledning till undersökningen

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller
under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning. Fokus i denna
rapport kommer att vara 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.
Utredningen genomfördes i samverkan med polisen.

Byggnad/Objekt

Byggnaden är en enplans modulbyggnad med krypvind Byggnadsår början av 2000 talet
Byggnaden består av en träkonstruktion, utvändigt beklädd med träpanel. Invändig beklädnad är gips
som ytskikt på väggar och tak. Krypvind med isolering mot gips.

Förlopp
Upptäckt samt personers agerande
Boende intill förskolan uppmärksammade rök och lågor från objektet. Grannarna begav sig till
förskolan och konstaterade att det brann intill huvudingången, ingen släckinsats påbörjades men de
ringde till räddningstjänsten.

Räddningstjänstens agerande
Räddningstjänsten fick larm klockan 19:49 om brand i byggnad. Vid ankomst klockan 19:59 till
fastigheten brann det i en gångramp och i en sopsäck som var placerad på rampen utanför
entrédörren. Även fasaden hade börjat brinna. Branden kunde snabbt släckas med vatten . Det
brandutsatta området kontrollerades med IR kamera. Samtidigt gjordes en okulärbesiktning för att
undanröja misstankar om brandspridning in till lokalen. Därefter gjordes försök att komma i kontakt
med personal via telefon men det var ingen som svarade.

Orsak
Trolig brandorsak är att en plastsäck med brännbart innehåll som var placerad uppe på gångrampen
har antänts med hjälp av tändstickor, detta stärks av att det låg ett flertal tändstickor på marken intill
plastsäcken.

Spridning och skador

Branden som startade i sopsäcken spred sig via räcket till panelen på väggen vid sidan om
entrédörren. Ingen rökspridning hade skett in i byggnaden.

Slutsatser/Erfarenheter
En brand som troligen anlagts i en sopsäck med hjälp av tändstickor. Branden kunde fått stora
skador, om inte grannarna i tidigt skede hade upptäckt branden och larmat räddningstjänsten.
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Åtgärder

1. Nyttjanderättshavaren ska upprätta rutiner för hur sopor ska hanteras.
2. Rutinen ska vara en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Löddeköpinge 2009-12-17

Tommy Skeppland
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd
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Bildbilaga till branden i Brynstenens Förskola
Södervångsgatan 1 i Löddeköpinge 2009-12-05

Bild 1. Ställningen däri soppåsen var placerad.

Bild 2. Visar brandskador.

Ställning
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Bild 3. Brandstart.


