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 Datum Dnr 

Elisabeth Samuelsson 2011-10-12 450.2011.00814  
Brandingenjör 
018-7273115  
 OLYCKSUNDERSÖKNING 
 Rapport 
   
Anledning till undersökningen 

Oförväntad brandspridning

 
 
Uppdragsgivare: Göran Carlsson, chef förebyggande avdelningen      
Undersökning utförd av: Elisabeth Samuelsson, brandingenjör  
Bilagor:  Fotografier, ritningar      
Granskad av:  Göran Carlsson, chef förebyggande avdelningen  

Svante Pettersson, brandinspektör 
 

Upplysningar om branden 
 Larmtid:  2011-08-25 klockan 18:41 
 Objektstyp:  Flerbostad  

Adress:  , Uppsala 
Fastighet:   

 Fastighetsägare: Uppsalahem 
 Brandorsak:  Matlagning 
 Insatsrapport: 2011C01022, 2011C01023 

 
SAMMANFATTNING  
På kvällen larmades brandförsvaret till en fastighet där man tidigare samma kväll gjort en insats 
mot brand i kök. Vid den andra insatsen fann brandförsvaret att köksbranden orsakat glödbrand 
i mellanbjälklaget. Olycksundersökningen visar på betydande brister i det byggnadstekniska 
brandskyddet. Därför föreslås bland annat att brandförsvaret av fastighetsägaren ska begära en 
handlingsplan för hur bristerna ska åtgärdas.  
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Inledning 
Vid 19-tiden den 25 augusti släckte brandförsvaret en mindre köksbrand i en lägenhet med 
adress D. Klockan 20.28, 45 minuter efter att sista fordon lämnat brandplatsen, 
upptäcktes att rök kom från takfoten i samma fastighet. Efter undersökning hittades en 
glödbrand under golvet i våningen ovanför lägenheten där det brunnit i köket.  
 
Eftersom det inte fanns någon omedelbar förklaring till den oväntade brandspridningen 
påbörjade brandförsvaret en fördjupad olycksundersökning. 
 
Rapporten förutsätter att läsaren har vissa kunskaper om byggnadstekniskt brandskydd, 
räddningstjänstbegreppet och räddningsledarens skyldigheter. 
 
Syfte 
Syftet med olycksundersökningen var att försöka svara på följande frågor: 

- Vad hände? Hur skedde brandförloppet? 
- Varför hände det? Hur kunde brand spridas till mellanbjälklaget? 
- Vad kan göras för att förhindra liknande händelser? 

 
Undersökningen görs för brandförsvarets eget lärande. 
 
Den initiala branden hade startat i en kastrull med olja och linser som lämnats obevakad. 
Bakomliggande orsaker eller påverkande faktorer till detta har inte analyserats i denna 
undersökning. 
 
Byggnaden 
Byggnaden är ett flerbostadshus i tre plan. På de översta planet finns två rum som tillhör och är 
samma brandcell som lägenheterna under.  
 
Byggnaden är uppförd med bärande stomme av stålpelare i yttervägg. De bärande 
innerväggarna är uppförda med trästomme. Bjälklagen är uppförda som plattbärlag i betong 
med ingjuten uppregling för trägolv. Foton, fasad och A-ritningar finns som bilagor. 
 
Metod 
Olycksundersökningen inleddes med en sammanställning av händelseförloppet. 
Sammanställningen bygger på insatsrapporter, foton samt intervjuer med brandpersonal och 
restvärdesledare som tjänstgjorde vid släckinsatserna. 
 
Utifrån händelseförloppet identifierades säkerhetsfunktioner som borde förhindrat 
brandspridningen. Med säkerhetsfunktioner avses olika slags funktioner som kan bidra till att 
skapa säkerhet1. Därefter valdes två hypoteser som prövades mot intervjuerna, dokumentation 
från byggnationen samt platsundersökningar. 
 
Lägenhet D (den lägenhet i markplan där köksbranden startade) och C (lägenheten ovan 

D) har besökts för bedömning av brandskadorna. Lägenhet , som är en ”tvillinglägenhet” 

                                                 
1 Metodbeskrivning – Säkerhetsfunktionsanalys av olycksfall, Lars Harms-Ringdal,  2010 
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till C, undersöktes med assistens av skorstensfejartekniker. Lägenhet  benämns 
fortsättningsvis i rapporten som ”referenslägenhet”.  Håltagning i schaktet bakom 
referenslägenhetens köksspis möjliggjorde en grundlig undersökning.  
 
Den brandkonsult som anlitades vid byggnationen har tillfrågats angående projektering och 
uppföljning av brandskyddet. 
 
Efter insamling av data analyserades säkerhetsfunktionerna. Därefter drogs slutsatser och 
förslag till åtgärder utarbetades. 
  
Händelseförlopp 
Brand uppstår i en kastrull med olja och linser som lämnats obevakad på spisen på adress 

D. Klockan 18:41 inkommer larm till SOS, och sju minuter senare ankommer 
brandförsvaret till lägenheten.  
 
Då brandförsvaret kommer till  ser man att rök och lågor kommer från frånluften i 
fläktrummet på gaveln. De boende i brandlägenheten möter upp brandpersonalen. I lägenheten 
brinner spis och fläktskåp. Två minuter efter ankomst är branden i köket släckt av styrkan från 
station Fyrislund. När branden i köket har släckts undersöker vakthavande brandingenjör och 
station Rosendal eventuella brandskador i fläktrummet. Det är oklart när, hur och varför fläkten 
avstannas och startar om, men fläkten uppges ha varit i drift till dess branden släckts. 
 
Brandvarnare i både D (lägenheten där köksbranden startade) och lägenhet C (lägenheten 
ovanför) ljuder under släckningsarbetet. Brandförsvaret tystar brandvarnaren i D, och 
brandvarnaren i lägenheten ovanför tystnar utan åtgärd. Innehavaren till C är inte hemma, 
men genom fönstren i syns en mindre mängd brandrök. Befäl på plats antar att det är rök från 
köksbranden som via ventilationssystemet läckt till lägenheten ovanpå. När brandförsvaret 
lämnar platsen syns i ingen rök i C. 
 
Fläktskåpet ovanför spisen lämpas. Hörnet där fläktskåpet suttit undersöks med värmekamera. 
Även väggar och tak i angränsande badrum kontrolleras. Kontrollen visar inte någon förhöjd 
värme. Personal kontrollerar också med handen att imkanalen inte är varm. Räddningsledaren 
beslutar att avsluta räddningsinsatsen klockan 19:06. Räddningsledaren informerar de boende 
och företaget Relita, som representerar Uppsalahem, om behov av bevakning, sanering och 
återställning. Relita får då också uppgiften att noggrant kontrollera eventuella skador i 
lägenheten ovanför, lägenhet C, på grund av tidigare rök i lägenheten. 19.44 lämnar 
räddningsledaren . 
 
Klockan 20:28 inkommer nytt larm till SOS. Den som larmar ser rök komma från takfoten ovan 

C. Brandförsvaret ankommer  klockan 20:33. Relitas representant finns inte på 
plats. Man ser ljus rök under takfoten, och att ljus rök kommer från ett avluftningsrör på taket. 
Hål tas upp i taket vid avluftningsröret för att lokalisera ventilationkanaler. Brandpersonal ser 
då att popnitar har smält på imkanalen från kök D. Den mesta röken kommer från 
avluftningsröret. 
 
Brandförsvaret finner inte någon synlig brand i lägenhet C eller D. Brandvarnaren i den 
övre lägenheten C ljuder. Där syns också lite ljus rök vid taket. Vid undersökning upptäcker 
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man sedan att ett hörn av badrumsgolvet är varmt. Friläggning sker och glödbrand hittas. 
Isolering, reglar m.m. lämpas. Avloppsrör och elkablar har brunnit av. Reglarna är mycket 
kolade. För komma åt den växande brandhärden friläggs även golv i vardagsrum och kök. Allt 
som påverkats av glödbranden kyls med vatten och lämpas. 
 
Restvärdesledare kom till platsen vid 21-tiden för att representera försäkringsbolagen.  
Räddningsinsatsen avslutas 02:10. Tillsammans med restvärdesledare ges information om 
behovet av fortsatta åtgärder till de boende och Relita. Räddningsledare lämnar platsen 02:59. 
 
Analys 
Två säkerhetsfunktioner borde ha förhindrat branden i mellanbjälklaget: 

1) Byggnadens tekniska brandskydd 
2) Brandförsvarets släckinsats  

 
Säkerhetsfunktionerna analyserades utifrån följande hypoteser: 

1) Det byggnadstekniska brandskyddet är inte korrekt utfört. 
2) Brandförsvaret undersökte inte brandspridningen i tillräcklig omfattning innan 

räddningsinsatsen avslutades. 
 
Bedömning av det byggnadstekniska brandskyddet 
I brandskyddsdokumentationen, daterad 2004-02-24 anges bland annat följande: 

- Varje bostad är en brandcell, klass EI60 
- Imkanal är isolerad i lägst EI15 
- Schaktväggar är utförda i klass EI60 
- Ventilationsanläggningen är projekterad för fläktar i drift  
- I de delar av byggnaden som har två plan är vindsbjälklaget i REI30 vid brand både 

ovanifrån och underifrån, dock ej samtidigt 
 
Platsundersökningarna påvisade att det faktiska uppförandet av byggnaden inte har följt 
brandskyddsdokumentationen, trots att sakkunnigintyg bekräftar motsatsen.  
 
Vid undersökning av schaktvägg bakom spisen i referenslägenheten konstaterades att 
schaktväggen inte har någon brandteknisk klass. Schaktväggen var beklädd med endast en 
gipsskiva. Gipsskivan täckte heller inte brännbart material i mellanbjälklaget. Imkanalen var 
oisolerad och monterad dikt mot det brännbara materialet i mellanbjälklaget (se bild 4 i 
fotobilagan). Oisolerad imkanal ska monteras med minst avståndet 30 mm till vägg. 
Genomföringar i schaktväggen har inte tätats (se bild 5). 
 
Av dokumentationen framgår inte att schaktet är horisontellt avskilt i mellanbjälklaget, vilket 
upptäcktes vid platsundersökningen. En sådan avskiljning innebär att kravet på avskiljning av 
schakt kan sänkas till EI30, men det befintliga utförandet av schaktet saknar helt brandteknisk 
klass. Byggprojektets brandkonsult har inte personligen besiktat schakten, utan undertecknat 
sitt intyg utifrån information från berörda entreprenörer. 
 
I lägenhet C  hade även reglar i vindsbjälklaget börjat kola (se bild 6). Imkanalen har 
sannolikt varit monterad dikt mot träreglarna, och ledningsvärmen har orsakat förkolningen. 
Förkolning i mellanbjälklaget under C syns på bild 7 i fotobilagan. 
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Sannolikt hade brand uppstått och spridit sig över vinden om inte röken från glödbranden 
uppmärksammats. Den brandtekniska avskiljningen mellan vindsplan och lägenhet följer inte 
regelverket. Vindsbjälklaget ska hålla avsedd klass vid samtidig brand underifrån och uppifrån, 
vilket förtydligas i Boverkets informationsblad 2003:6 och 2008:4. En utvecklad vindsbrand 
hade sannolikt medfört totalskada i byggnaden.  
 
Det är oklart hur systemet med fläkt i drift har fungerat. I frånluftskanal i aggregatrummet sitter 
en rökdetektor, förmodligen avsedd att styra forcering av ventilationen vid detektering av 
brandrök. Någon slutsats om hur systemet fungerat i praktiken har inte kunnat dras.  
 
Bedömning av räddningsledarens beslut att avsluta räddningsinsatsen klockan 19:06  
Eftersom fyra personer befann sig i lägenhet D, och en brandvarnare fanns i köket (dock 
felaktigt placerad) verkar det troligt att branden upptäcktes inom 5-10 minuter efter att oljan 
fattat eld. 8-9 minuter efter att larmet inkom till SOS Alarm släcktes branden av brandförsvaret. 
Därför hade branden sannolikt inte pågått i mer än 15-20 minuter innan brandförsvaret släckte 
den.  
 
Vid branden skadades spis och fläktskåp, i övrigt var köket endast lätt rökskadat. (se bild 3 i 
fotobilagan). 
 
Innan räddningsledaren beslutade att räddningsinsatsen skulle avslutas gjordes en undersökning 
av angränsande byggnadsdelar för att bedöma risken för fortsatt brandspridning. Värmekamera 
användes för att leta efter dolda bränder. Inget hittades. 
 
Brandförsvaret tittade in genom fönster i den övre lägenheten, C. Inga tecken på rök syntes. 
Lägenhetsinnehavaren var inte hemma, och personalen ansåg det inte skäligt att göra ingrepp i 
annans rätt för noggrannare undersökning. Även om man hade brutit upp dörren för att göra en 
invändig kontroll hade glödbranden i mellanbjälklaget sannolikt inte påträffats. Invändig 
kontroll av schaktet hade inte kunnat göras utan att riva väggar, vilket i detta fall inte ansågs 
motiverat eftersom branden varit så begränsad. 
 
Den insamlade informationen ger ingen anledning att ifrågasätta räddningsledarens bedömning 
att den tidigt släckta köksbranden inte orsakat någon fortsatt brandspridning. Beslutet att 
avsluta räddningsinsatsen klockan 19:06 anses rimligt utifrån det korta brandförloppet, de 
begränsade brandskadorna i köket och antagandet att en fastighet byggd på 2000-talet har 
brandtekniska avskiljningar i enlighet med då gällande regelverk. 
 
Åtgärdsförslag 
Befäl vid brandförsvaret bör påminnas om behovet av noggrann undersökning innan avslut av 
räddningsinsats. Med erfarenheterna att det byggnadstekniska brandskyddet inte alltid uppfyller 
förväntade krav bör särskild försiktighet iakttas. Sannolikheten för byggfel ska beaktas. 
Förslaget lämnas till chef räddningsavdelningen. 
 
Brandförsvaret bör ålägga Uppsalahem att upprätta en tidsatt handlingsplan för att åtgärda 
brister i byggnadens brandskydd. 
Förslaget lämnas till chef förebyggande avdelningen. 
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Brandförsvarets kompetens vad gäller utformning av ventilationssystem bör höjas så att 
handläggarna får bättre förutsättningar att kritiskt granska de brandskyddsdokumentationer 
stadsbyggnadskontoret skickar för yttranden.  
Förslaget lämnas till chef förebyggande avdelningen. 

 
Källor 

� Intervjuer med räddningsledare tillika insatsledare, vakthavande brandingenjör, 
styrkeledare station Fyrislund, brandman station Fyrislund, styrkeledare Rosendal och 
brandman Rosendal 

� Insatsrapporter 2011C01022, 2011C01023 
� Brandskyddsdokumentation daterad 2004-02-24 
� Handlingar från bygglovsärendet 
� Fastighetsägarens ritningar 

 
Bilagor 
Fotobilaga 
Fasad- och A-ritningar 
 
 



Bild 1: C och D, vy från gården.  

Bild 2: C och D, vy från .  



Bild 3: Brandskador i köket, D. Bild tagen efter släckning vid 19-tiden.



Bild 4: Schakt  med imkanaler i lägenhet . 

Bild 5: Otät genomföring i schaktvägg.



Bild 7: Kolade reglar i golv  C.  

Bild 6: Kolade reglar ovan lägenhet C.  
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