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1. Anledning till brandutredningen 
Syftet med brandutredningen var att: 

 Fastställa brandorsak 
   Utvärdera hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerat under branden 
   Utvärdera allmänhetens agerande vid brandtillbudet 

 
Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Brandchef Arne Jonsson 
 
Denna rapport kommer att delges: 

- Personal inom Södertörns Brandförsvar 
- MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

2. Beskrivning av objektet 
Fastigheten består av 10 stycken sammanhängande radhuslägenheter. Huset är i två våningar 
och innehåller 4 rum och kök. Planlösningen är i de flesta fall att övervåningen består av 3 
sovrum och entréplanet består av hall, kök samt vardagsrum. Huset stod färdigt 1972 på 
hösten. Huset är av typen modulhus vilket medfört att huselementen är byggnad någon 
annanstans och sedan sammanbyggda på plats. 

3. Brandens omfattning vid upptäckt 
Vid inkommande larmsamtal till 112 är det fullt utvecklad brand på baksidan och altanen till 
lägenhet nr  Flera larmsamtal inkommer innan räddningstjänsten är på plats. 

4. Brandförsvaret s åtgärder 
Brandstationen ligger c:a 300 meter fågelvägen från larmadressen och när första styrkan åker 
ut från brandstationen ser styrkan att det är fullt utvecklad brand. Vid framkomst möts första 
befäl på plats av en förvirrad person som inte kan redogöra för om alla de boende i nr  har 
kommit ut. Första inriktningen blir rökdykning med syfte livräddning. Rökdykarna kommer 
bara en bit in i hallen och blir tvungna att retirera då hettan från branden är för stark. Under 
tiden har en brandman påbörjat försök till begränsning i form av vattenbegjutning av 
baksidan. En bit in i insatsen kommer information om att samtliga boende i hus nr: är 
återfunna välbehållna. Övriga boende i radhuslängan evakueras till en beställd SL buss. 
Efter hand som förstärkande brandstyrkor kommer till platsen delas insatsen in i flera 
sektioner. En försvårande omständighet är att vindutrymmet är helt osektionerat som så när på 
de tre sista lägenheterna 40-46. Där finns en förhöjning av taket som är förstärkt med gips 
samt liggande plank. Flera tvärsnittsventilationer görs efterhand som branden accelerera 
(jagar branden). Beslut fattas att sätta in skumfyllning som metod på vinden. Skumfyllningen 
verkar ha en god effekt. Under tiden som branden fortgår påbörjas insats att rädda det som 
räddas kan från de hotade och brinnande lägenheterna. Föremålen bärs ut till olika garage. 
Tidigt i insatsen har kommunens krisledning informerats om händelsen och beslut har tagit att 
transportera de boende till en uppsamlingsplats på Viaskolan. Där möttes de av personal från 
kommunen. Räddningstjänsten skickar även dit ett samverkans/informationsbefäl för att 
kunna möta de drabbades behov av information men även media.  

Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org. nr.: 222000-0737 
136 25  Haninge Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  
 



- 4 -Datum 
2010-04-29 

Dnr 
2010-0572-39 

   

 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

5. Faktiska brand- och rökskador 
Radhuslägenheterna nr: 28 – 40 totalskadade är av branden, inte mycket kvar, 42-44 fick 
kraftiga vattenskador. 46 är i nuläget under utredning om den skall sparas eller rivas pga. även 
denna är vattenskadad. 28-44 har försäkringsbolagen dömt ut och kommer att rivas (bild 1) 

6. Faktiska personskador 
Inga kända personskador. 

7. Undersökning 

7.1. Brandorsak 

7.1.1. Upply sningar och information 
Vid samtal med den boende familjen i på Villagatan framkommer följande berättelse: 
Sambon till mannen i huset går till arbetet klockan 05.20 den aktuella dagen. Morgonrutinen 
är att hon släpper ut deras katter via balkongdörren på nedre botten ”de brukar stå där och 
vänta” just denna morgon står inga katter och väntar då de återfinns i köket. Hon märker inget 
konstigt när hon befinner sig på nedre våningen ej hellre när hon går upp på övervåningen. De 
övriga boende i lägenheten väcks av brandvarnaren, rökfylld övervåning, ropar på sina barn 
att lämna huset. Mannen springer ner och ser i fönstret i vardagsrummet att det brinner på 
altansidan mot Villagatan 32. Han försöker släcka branden med hjälp av att kasta snö mot 
branden. Släckförsöket har ingen effekt. Första larm till 112  inkommer från Villagatan 28 
klockan 06:00:54 för att därefter följas av 112 samtal från den boende i Villagatan  
Braskaminer finns installerade i Villagatan 32 samt 36 och 38 samtliga är installerade och 
godkända av skorstensfejarmästaren, ej hellre fanns det några anmärkningar vid sotningen. 
Avskrivs som brandstiftare. 

7.1.2. Primärbr andplats 
Primärbrandplatsen fastställd till altanen på baksidan av hus Villagatan  (Bild 19-25). 

7.1.3. Undersökning av brandplatsen 
El-undersökning: 
El-undersökning genomförd på diverse föremål så som en torktumlare som fanns i inkopplad 
inom primärbrandsområdet, diverse elledningar samt fasadmätarskåpet på fastighetens 
framsida. Inga av de undersökta föremålen har kunnat ge någon vägledning beträffande 
brandstiftare.(Bild:20,26) 
Brandundersökning: 
I primärbrandsområdet har påträffats en mängd cigarettfimpar. Vid genomsökning med 
kriminalsökhunden efter spår av brännbar vätska gav ej hellre den någon vägledning till 
brandstiftare. Vid friläggning av altangolvet påträffas en större genombränning på 
altangolvets högra sida (sett från baksidan)samt djupa kolningsskador på golvsyllen. I övrigt 
är byggnaden så illa bränd att det inte går att dra några slutsatser var upphittade föremål har 
befunnit sig (bild 21, 24,25) 
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7.1.4. Brandorsak 
Okänd, polisens förundersökning beträffande eventuellt allmänfarlig vårdslöshet är nerlagd i 
brist på bevis.  

7.2. Byggnadstekniskt brandskydd 
Huset fasad består av träregelstomme med stående 22 mm träpanel på fram och baksida av 
huset. Baksidan på radhuslägenheterna har en altan på bottenvåningen samt en balkong på 
andra våningen. Balkonggolvet består av trallvirke.  
Balkongskärm mellan lägenheternas uteplatser utgörs av 45x95 reglar med 22 mm 
träpanel.(bild 2,3,4). 
 
Ytterväggen på övre planet består av 22 mm träpanal,10mm asfaboard, 45x95 mm reglar, 95 
mm minerallullsisolering, diffusionsspärr samt 10 mm byggboard. 
 
Yttervägg nedre plan samma som ovan med ytterliggare 22 mm träpanel på insidan beklädd 
med 13 mm gipsskiva. 
 
Lägenhetsavskiljande väggar består av två av varandra helt fristående väggskivor med inifrån 
lägenheterna räknat: 13 mm gipsskiva, 16 mm träpanel, 34x70 reglar, 50 mm 
mineralullsisolering 3,5 mm träfiberskiva (masonitskiva för att hålla isoleringen på plats i 
väggen) väggen är på samma sätt uppbyggd från motsatta lägenheten (bild 13-16) 
 
Vindsbjälklaget består av spänt plasttak, 22x95 glespanel, diffusionsspärr 180 mm 
mineralullsisolering, takstolar i fackverkskonstruktion med 22 mm råspont samt belagda med 
2 lagers täckning med papp. ( bild 27) 
 
Balkongskärmen mellan uteplatserna är avskiljda på vinden av 12 mm gipsskiva på vardera 
sidan om balkongskärmen mot råspontstaket. (bild 28) 
Slutsats: 
Vid undersökningen har följande bidragande orsaker till rök- och brandspridning konstaterats. 
Branden har börjat på utsidan av byggnaden och på altanen. Branden har påverkat 
skärmväggen mellan uteplatserna och genombränning har skett. Detta har medfört att 
hålutrymmet dolda utrymmen mellan skärmväggarna råspont rökfyllts då dessa delar är 
oisolerade och på så sätt spridits vidare upp till vinden. Ytterliggare en faktor är att 
takfotsplåtarna mellan taket och ytterpanelen har haft en luftspalt på mellan 3 – 6 cm vilket 
bidragit till att brandgaserna har kunnat tränga in på vinden.  
Ytterliggare en luftspalt har bidragit till brandspridning mellan lägenheterna är den luftspalt 
som bildats då man sammanfogade de olika byggmodulernas mellanväggar. Väggarnas 
konstruktion går enda upp till vinden.  
Vinden till husen har används som förvaringsutrymme på flertalet av lägenheterna. Denna 
förvaring har också bidragit till ökad brandbelastning (bild 6-16, 27-29). 
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8. Brandförlopp 
Häftigt brandförlopp när brandgaserna ansamlats på vinden och antänds. Själva 
brandförloppet på initialbranden är svårt att uttala sig om då vi inte vet vad som antänds. 
Dock kan man konstatera att branden troligen pågått en längre tid innan upptäckt. 

9. S pridningsrisk 
Stor risk för brandspridning förelåg till närliggande byggnader pga. kraftig vind. 

10. Erfarenheter och förslag till åtgärder 
 Byggnaden är byggd enligt gällande byggnorm men branden har trots detta kunnat 

sprida sig fort pga. diverse bidragande orsaker.  
 Åtgärder förstärka befintliga skiljeväggar med dubbla gipsskivor som bryter igenom 

vinden/yttertaket för att förhindra vidare spridning mellan lägenheterna. 
 Brandvarnare har funnits och fungerat. 
 Räddningstjänstens taktik i liknande byggnader måste vara att om man inte lyckas 

släcka primärbranden så skall taktiken vara att man ta till metoden 
brandsgasventilation/tvärsnittsventilation en bra bit ifrån branden så att denna åtgärd 
hinner utföras innan branden kommit fram till platsen för begränsningslinjen. 
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11. Fotobilaga 
 

 
 
Bild 2 Byggnaden från framsidan samtliga lägenheter har samma byggnadskonstruktion och 
utseende. 
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Bild 3: Baksidan av Villagatan 36. 
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Bild 4: Skärmvägg mellan altanerna samt balkongplan. 
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Bild 5: Genombränning av skärmvägg mellan altanerna, oisolerade väggar vilket ger 
brandgasansamling. 
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Bild 6: Genombränning in mot fasaden 
 

 
 
Bild 7: Genombränning/hålutrymme 
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¨ 
Bild 8: Brandspridning via hålutrymmet. 
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Bild 9: Skiljeväggen mellan balkongerna, brandspridning,  antändning av brandgaser. 
Bilden tagen rak ovanför genombränningen från altanen. 
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Bild 10: Bilden visar visar luftspalten under takfotsplåten. 
 

 
 
Bild 11: Luftspalt 3 cm 
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Bild 12: Luftspalten sett inne från vinden mot yttervägg. 
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Bild 13: Brandavskiljning mellan lägenheterna. 
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Bild 14: Modulvägg  mellan lägenheterna 
 

Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org. nr.: 222000-0737 
136 25  Haninge Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  
 



- 18 -Datum 
2010-04-29 

Dnr 
2010-0572-39 

   

 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

  
 
Bild 15: Inneväggarna anslutning mot vinden 
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Bild 16: Luftspalt mellan inneväggarna/brandavskiljande. 
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Bild 17: Vy mot Villagatan 28. 
 

 
 
Bild 18: Framsidan av Villagatan   
 

Box 563 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org. nr.: 222000-0737 
136 25  Haninge Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  
 



- 21 -Datum 
2010-04-29 

Dnr 
2010-0572-39 

   

 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

 
 
Bild 19: Bilden tagen inne i Villagatan  mot baksidan.  
 

 
 
Bild 20: Torktumlare fanns på alten, installerad via jordfelsbrytare. 
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Bild 21: Fimpar påträffade på altanen till Villagatan  
 

 
 
Bild 22: Primärbrandsområdet 
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Bild 23: Vy över primärbrandplatsen efter friläggning. 
 

 
 
Bild 24: Genombränning på altanens högra sida, Villagatan . 
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Bild 25: Djup kolningsskada på golvsyll inom primärbrandsområdet 
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Bild 26: Fasadmätarskåpet Villagatan  
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Bild 27: Balkongskärm avskild med 12 mm gips på var sida om väggen mot vinden. 
 

 
 
Bild 28: Fackverkskonstruktion på krypvinden, höjd c:a 70 cm 
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Bild 29: Vinden som förvaringutrymme. 
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