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BRANDUTREDNING 

 
Bild från Polisflyget. 

 

Tidpunkt: 2011-04-14 11.57 
Fastighetsbeteckning:  
Objektsadress:  114-120 
Objektstyp: Radhus 1½ plans  
Startutrymme: Okänt 
Startföremål: Okänt 
Brandorsak: Okänd 
Insatsrapport nr: 201102700 
 
Sammanfattning 
Vid middagstid inkom larm om brand i radhus i  i Södertälje. En stor rökpelare 
skvallrade om en omfattande brand. Innan kvällen hade en radhuslänga om sju lägenheter 
brunnit ned till grunden. Några av de boende tog sej till sjukhus, för att få hjälp efter att ha fått 
i sej brandrök. 3 man ur brandstyrkan ådrog sej skador av olika grad i samband med att en 
gavelvägg i tegel kollapsade när de bärande och stabiliserande byggnadsdelarna brändes av 
från insidan. Arbetsplatsolyckan med brandpersonalen behandlas i en särskild utredning. 
Det extremt snabba brandförloppet orsakades av konstruktion och utformning av byggnadens 
baksida och en stor öppen gemensam vind dit branden lätt kunde sprida sej. 
Brandorsaken har ej kunnat fastställas. 
 
Brandutredningen är utförd av:  Brandutredningen är granskad av: 
Sten Johansson   Anders Edstam  
Brandutredare   Brandingenjör 
Södertörns Brandförsvarsförbund  Södertörns Brandförsvarsförbund 
08-721 25 14     
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1. Anledning till brandutredningen 
Syftet med brandutredningen var att: 

� Fastställa brandorsak 
� Utvärdera varför detta snabba förlopp och hur det byggnadstekniska brandskyddet 
      fungerat vid brandtillbudet. 

 
Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Brandchef  L-G Uddolm 
 
Denna rapport kommer att delges: 

- Personal inom Södertörns brandförsvarsförbund 
- Fastighetsägaren, Telge Bostäder AB. 

2. Beskrivning av objektet 
1 ½ plans radhus i träkonstruktion. Byggnaden är uppförd under 1973-74. Den är indelad i sju 
bostäder, var och en inbördes avskiljda som egna brandceller från varandra, med 
byggnadsdelar som motsvarar ett brandmotstånd om 60 minuter.  
Rådande väderlek vid brandtillfället var enligt SMHI svag NV vind 2-3 m/s, växlande 
molnighet och +14 ° C 
 

2.1. Brandförlopp 
Byggnaden var 52 m lång. En osektionerad oinredd vind (se bild 4)om ca 300 m² täckte 
byggnadens längd. Längs hela fasaden på baksidan löpte en balkong utförd i trä med golv av 
glesad tryckimpregnerat trallvirke(se bild 2). Mellan varje lägenhet var monterat ett vind- och 
insynsskydd, från marken och upp till takfoten, detta var utfört i glesad träpanel (se bild 2). 
Den stora mängden brännbart i konstruktionen, trädgårdsmöbler och annat brännbart som 
förvarades på uteplatserna bidrog till det snabba brandförloppet. 
Branden spred sej snabbt längs byggnadens baksida.  
Branden utvändigt på baksidan fyllde dessutom vinden med heta brandgaser via öppningarna i 
takfoten.(se bild 3 och skiss 2) 
Efter att vinden blev övertänd, var det endast brandskyddet i vindsbjälklaget, som motsvarade 
30 minuters brandmotstånd, ner mot varje lägenhet som stod emot. 
Brandgenombrottet till de flesta lägenheterna kom ca 30 - 40 minuter efter larm, detta har 
kunnat beläggas av de filmbilder som granskats.  
 

3. Brandens omfattning vid upptäckt 
Omfattande brand på baksidan av 115-116 i radhuslängan. 
 
 
 
 



Datum 

2011-06-21 
Dnr 
2011-0764-39  

   

 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

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 -

4. Brandförsvarets åtgärder 
Befälet på brandstyrkan som anlände först till brandplatsen konstaterade att branden redan 
hade nått en sådan omfattning, att släcka branden skulle bli dem en övermäktig uppgift, 
inriktningsbeslutet togs att skydda kringliggande byggnader(se skiss 1). 
Anländande förstärkningar fördelades för att skydda de mest hotade byggnaderna. 
En del resurser engagerades för att tillvarata lösöre ur de ännu ej eldhärjade bostäderna i 
längan.   
 

5. Faktiska brand- och rökskador 
Hela längan  114-120, om 7 bostäder, brann ned till grunden. 
På de kringliggande byggnaderna uppstod varierande brandskador. 
På byggnaden i nordväst,  113, brann vindskivorna med öppen låga, innan 
brandstyrkan kunde vattenbegjuta dem och därmed hindra brandspridningen vidare till den 
byggnaden. Avståndet mellan byggnaderna var där 3,6 m. 
Till längan, i väster,  104-106 var strålningsvärmen så stark att alla föremål 
av plast, brevlådor, utebelysningar och hängrännor smälte ner(se bild1). Fasadpanelen och 
takfoten i trä började kola och var mycket nära antändning, målarfärg på plåtdörrar brändes 
bort och fönster började spricka. 
Detta trots att avståndet var ca 12 m mellan byggnaderna och dessutom en nivåskillnad på 1,5 
m där (104-106) ligger lägre än den länga som brann (114-120).   
 

6. Faktiska personskador 
En familj tog sej till sjukhus för kontroll efter att ha andats in rök i samband med 
släckningsförsök i den egna bostaden. 2 av de 3 ur brandstyrkan som skadades klarade sej 
med lindriga skador, den 3:e ådrog sej skador som var så omfattanden att han fördes till 
sjukhus för vård. 

7. Undersökning 
En begränsad brandplatsundersökning genomfördes den 15/4 2011. 
Övrig undersökning beslutades ej kunna genomföras pg. rök och värme. 
Ett stort antal förhör och samtal har genomförts med vittnen, omkringboende och 
brandpersonal.  

7.1. Brandorsak 

7.1.1. Primärbrandplats 

Av vittnesmål och de bilder och filmer som granskats, tagna av vittnen, kan vi sluta oss till att 
branden startat på uteplatsen på baksidan vid 115 i närheten av insynsskyddet mot 116. 
Möjligen kan branden ha startat i bottenvåningen115 och slagit ut genom 
vardagsrumsfönstret. 
Detta har ej kunnat klarläggas trots omfattande förhör med personer i omgivningen. 



Datum 

2011-06-21 
Dnr 
2011-0764-39  

   

 

Södertörns brandförsvarsförbund 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund 

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  

 

- 5 -

7.1.2. Undersökning av brandplatsen 

Elundersökning 
Någon elundersökning har ej företagits. 
 
Brandundersökning 
Kontroll med sökhund från polisen runt brandplatsen efter förekomst av brandfarlig vara, gav 
inget resultat. 
 

7.1.3. Brandorsak 

Det har inte gått att finna någon brandorsak. 
 

7.2. Allmänhetens agerande vid brandtillbudet 

Det har inte varit aktuellt att undersöka detta vid denna brand. 

8. Spridningsrisk 
Spridningsrisken var överhängande till intilliggande byggnader (se skiss 1).  
Vädret vid brandtillfället var soligt och med mycket svag nordlig vind.  
Att vinden var svag bidrog sannolikt till att inte fler byggnader antändes och att 
brandstyrkorna lyckades begränsa branden.  

9. Erfarenheter  
En brandtätning i takfoten över uteplatserna, skulle kunna hindra en snabb brandspridning till 
vindsutrymmet, vilket borde skapa möjligheter för en släckinsats att hindra en liknande 
händelse. Vidare hade en sektionering av vindutrymmet gett helt andra möjligheter till att 
begränsa brandskadorna.  
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10. Fotobilaga 

 
Bild 1. Visar på värmeskador på fasaden på  104-106.  
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Bild 2. Visar på  balkonggolvets och insynsskyddets utformning. 
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Bild 3. Visar inne på vinden, öppningen från takfoten och in på vinden. Längst ner skymtar 
takfotsinklädnaden.  
 

 
Bild 4. Visar  den oinredda vinden. 

 
 

Takstol 45 x 195 mm  
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Bild  5. Visar insynsskyddet mellan lägenheternas uteplats på baksidan utförd i glesade    

träpanelen (Bilden tagen på en intilliggande länga). Exemplet visar även på viss utökad  brandbelastning 
som kan förekomma. 
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11. Skisser 
 
 
 
 
 
 
Skiss 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primärbrandområde, 
bestämt efter studier av 
vittnesuppgifter och bilder  

Skiss över det eldhärjade området,  
i . 
Röd pil pekar på primärbrandsområde. 
Orange pil pekar på brandpåverkade ställen på 
omgivande fastigheter.                     Skissen är ej skalenlig. 
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Skiss 2. 
Visar del av vinden, med takfoten  på fastighetens baksida, ovanför balkongen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Betongtegel 
Läkt och takpapp 
Råspont 17 mm 
Takstol 45x195 mm 

En viktig faktor vid brandförloppet var den 
stora öppningen i takfoten längs hela fasaden 
och in på vinden.  
Den ca ca 200 mm vida öppningen, endast 
täckt av ”takfotsinklädnad” med insektsnät, 
släppte in heta brandgaser som sedan fylldes 
på i vinden och antändes. 
 Skissen är ej skalenlig 




