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ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN 
Brand i skolbyggnad, Landsjöskolan i Kaxholmen, Jönköpings kommun 
 
UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV 
David Högberg, Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. 
 
UNDERSÖKNINGEN GRANSKAD AV 
Fredric Jonsson, Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. 
 
UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN 
Kommunens bevakningsföretag får kl 01:01 inbrottslarm från skolan. Vid väktarens 
framkomst kan denne konstatera rökutveckling från en av byggnadens flyglar, inrymmande 
tre förskoleavdelningar. Väktaren vidtar inga släckförsök utan larmar enbart SOS Alarm. 
 
Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades brand i lös inredning i två rum samt 
rökspridning i hela den brandutsatta förskoleavdelningen. Rök hade även trängt in i de 
resterande två föreskoleavdelningarna i byggnadsflygeln. Det interna brandlarmet hade utlöst 
och aktiverat utrymningslarmet i lokalerna. 
 
Branden släcks av första räddningsstyrkan på plats. 
 
Efter brandsläckning påbörjas rökventilation genom övertryckssättning samt brand-
/rökspridningskontroll av byggnaden. Undertak i de brandutsatta lokalerna demonteras tills att 
konstruktionsdelar utan förkolningsskador återfinns. Något dygn senare, när sanerings- och 
rivningsarbete påbörjats, konstateras att värmeledning skett via en ventilationskanal i plåt. 
Denna värmeledning har varit så kraftig att brännbara byggnadsdelar av trä i andra delar av 
lokalen börjat förkolna. 
 
UNDERSÖKNING  
 
Byggnaden 
Byggnadsdelen som brann används för förskoleverksamhet är inrymd i en byggnad för skolår 
F-6. Den brandutsatta byggnadsdelen är uppförd i ett plan bärande konstruktioner i trä. 
Takkonstruktionen bärs av lättviktstakstolar i trä (träreglar med förstyvningar av plywood). 
Ovan takytskiktet av gips ligger c:a 20 cm stenullsisolering följt av c:a 30 cm luftutrymme 
innan ytterskiktet av plywoodskivor belagt med takpapp. Luftutrymmet ventileras via 
takfoten. Taket är ett s.k. ”platt” tak. Ytskikten på väggar inomhus består av gips och 
träskivor. 
 
Brandorsak 
Iakttagelser, fynd och brandbilden talar för att grupputrymmet i den norra delen av lokalerna 
är ett primärbrandområde. Golvmatta har tydliga brännmärken kring en botten från en krossad 
glasflaska. Glas från fönsterrutan anträffas på insidan.  
 
Sammantaget talar uppgifterna för att branden anlagts med brännbar vätska på golvet i 
grupprummet.  
 
Brandskydd och SBA/SSA 
Byggnaderna saknar, trots kommunal policy, brandlarm som är kopplat till SOS. Branden i 
detta fall detekteras istället av inbrottslarmet vilket aviserar bevakningsföretaget. Med största 
sannolikhet har en av inbrottslarmets rörelsedetektorer utlöst p.g.a. rökutveckling i lokalen 
vilket innebär att branden fortgått en tid (uppskattningsvis 5-10 minuter) innan den detekteras. 
Bevakningsföretaget har en framkörningstid på 30 minuter och branden får under denna tid 
stå obekämpad. Även efter branden upptäckts av personal från bevakningsföretaget får 



branden stå obekämpad till dess att räddningstjänsten anländer till platsen, ytterligare 15 
minuter senare. Branden har således fått stå obekämpad ventilationskontrollerad under 50-60 
minuter. En ventilationskontrollerad brand producerar större mängder oförbrända brandgaser 
vilket ger en högre andel sotpartiklar än vid en motsvarande bränslekontrollerad brand. 
Därmed är också rök- och sotskadorna betydande. Det är uppbart att ett tidigt larm och ett 
tidigt brandbekämpande avsevärt förbättrar möjligheterna att undvika skador. 
 
Eftersom det fortfarande var sommarlov hade ingen funktionskontroll av skolans utvändiga 
belysning genomförts på länge varför det inte hade upptäckts att samtliga utvändiga 
ljuspunkter kring den brandutsatta byggnadsdelen var ur funktion. Möjligheten för en 
brandanläggare att agera i skydd av mörker var därför mycket god och risken för upptäckt av 
allmänheten i det närmaste obefintlig. 
 
Räddningstjänstens insats 
Normala rutiner för släckning, brand- och rökspridningskontroll och efterbevakning följdes. 
Detta innebär friläggning av byggnadens kontruktionsdelar så långt att brandopåverkade delar 
omringar de brandutsatta. Det rådde på platsen delade meningar inom insatsledningen om 
byggnadskonstruktionen. Rutinerna innebär också en rundvandring i kringliggande lokaler i 
byggnaden gjordes till dess att röklukt inte kunde förnimmas. Övertryckssättning av de 
rökpåverkade lokalerna genomfördes för att förhindra fortsatt rökspridning. Efterbevakning 
skedde också enligt gällande rutiner. 
På grund av andra samtidiga händelser i kommunen bemannades insatsledningen initialt inte 
enligt ordinarie rutiner utan kompletterades efter hand med från hemmet inringd fridygnsledig 
personal. 
Trots att normala rutiner enligt ovan följts har risken för brandspridning inte eliminierats. 
Hade branden fått pågå obekämpad ytterligare några minuter bedöms sannolikheten stor att 
takkonstruktionen fattat eld. Därmed hade branden blivit mycket mer omfattande och 
svårsläckt och sannolikheten för en totalskada i hela byggnaden avsevärt ökat. 
 
 
ERFARENHETER 
 

 Alla anlagda bränder kan inte förhindras, men en än mer intensiv tillsyn av skolgårdar 
och omgivningarna minskar riskerna. 

 
 Avsaknaden av vidarekopplat brandlarm har i stor utsträckning bidragit till skadans 

omfattning. 
 

 Avsaknaden av brandbekämpande agerande från bevakningsföretagets personal har 
bidragit till skadans omfattning. 

 
 Räddningstjänstens rutiner med avseende på analys av byggnadskonstruktion och 

brandspridningskontroll har inte varit tillräckliga för att eliminera riskerna. 



 
Bild 1: Den brandutsatta byggnadsdelen, vilken visar den generella byggnadskonstruktionen. 
 

 
Bild 2: Brandstartutrymme. 



 
Bild 3: Flaskbotten återfunnen på golvet i brandstartrummet. 
 

 
Bild 4: Krossad ruta från brandstartrummet mot det fria. Glassplitter på fönsterbrädan 
innanför glasytan. 



 
Bild 5: Takkonstruktion, underifrån: 13 mm gips, glespanel, 20 cm stenullsisolering, 30 cm 
luft, plywoodskiva och papp. Lättviktstakstolar av trä. 
 



 
Bild 6: Kolningspåverkad del av takkonstruktionen med anledning av värmeledning via 
ventilationskanal av plåt 


