
Olycksundersökning

Brand på Lindeborgsskolan
2009-10-13 och 2009-12-02

Bertil Nilsson



2

DOKUMENTINFORMATION

Ärende: Olycksundersökning

Handläggare: Bertil Nilsson

Kvalitetsgranskare: Anna Andersson Carlin

Diarienummer: 1900.2009.04066

Händelse:

Branden i lektionssalar
091013, 091202
Insatsrapport
2009/05319

2009/06196

Version Datum Utgåva Handläggare Kvalitetsgranskare

1 2009-12-28 Olycksundersökning BLN ACN

Bilagor (skickas endast till MSB):
Insatsrapport: 2009/05319 Bilaga 1
Insatsrapport: 2009/06196 Bilaga 2
Polisrapport: K194191-09



3

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, eftersom den
kunde ha resulterat i allvarliga personskador. 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.

Undersökningen görs då det under senaste halvåret förekommit tre stycken anlagda bränder på
skolan i olika klassrum. Beslut har tagits att alla bränder i skolor ska undersökas.

Byggnad/Objekt.

Enplans skolbyggnad uppförd 1970-talet i träkonstruktion beklätt med tegel. Byggnaden har ett
automatiskt brandlarm vidarekopplat till räddningstjänsten.

Förlopp
Upptäckt samt personers agerande.
Vid samtliga tillfällen har branden upptäckts genom att brandlarmet har utlöst. Vid ett av tillfällena s
släcktes branden ner av en väktare och därmed begränsades skadorna.

Räddningstjänstens agerande

Samtliga bränder har varit på sen kvällstid. Räddningstjänsten har fått skicka in rökdykare för
kontroll och eftersläckning samt ventilering av delar av byggnaden.

Orsak

Orsak

De två senaste bränderna har orsakats genom att någon har anlagt brand i lektionssalarna. Detta har
föregåtts av att någon kastat in en sten genom en altandörr på baksidan av skolan.

Spridning och skador

Brand- och rökspridning inom byggnaden med stora sot/rökskador som följd.

Slutsatser/Erfarenheter
Bränder som orsakats av att någon genom inbrott tagit sig in i byggnaden och anlagt bränder. Dessa
har orsakat brandskador i lektionssalarna samt rökskador i delar av byggnaden så att det inte har gått
att använda dessa under en tid. Detta styrks av polisens brandorsksutredning.
Det har vid tidigare undersökning påpekats för fastighetsägaren att buskarna runt skolan bör huggas
ner för att öppna upp insynen mot byggnaden och göra det svårt att gömma sig. Detta gäller
speciellt på baksidan där de båda bränderna har anlagts. Vidare har det getts förslag på att öka upp
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belysningen runt skolan för att på så sätt försvåra för skadegörelse och brandanläggelse men inget av
dessa åtgärder har vidtagits.

Åtgärder
1. Fastighetsägare bör ta bort/klippa buskar mm kring byggnaderna.
2. Fastighetsägaren bör sätta upp belysning kring skolan för att minska risken för

skadegörelse/brand. Belysningen kan vara rörelsestyrd.
3. Altandörrar från klassrum bör förses med bättre lås.
4. Fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska upprätta rutiner för systematiskt

brandskyddsarbete

Lund 2009-12-28

Bertil Nilsson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd
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Buskar intill byggnaden, utanför de brandskadade klassrummen



6

Brandskadat klassrum

Dåligt lås på altandörr.


