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Orsak till undersökning 

Brand på balkong. 

Undersökningen utförd av 

Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten Värnamo 
Conny Starby, polismyndigheten 
 

Upplysningar om objektet 

Branden inträffade i en lägenhet vilken är belägen i en hyresfastighet till-
hörande Gislavedshus AB. Fastigheten är uppförd 1969. Väggar består av 
betongelement med bärande centrumvägg. Byggnaden omfattar fyra vå-
ningsplan varav det nedersta är byggt i souterräng. I den aktuella byggna-
den finns 22 lägenheter. Byggnaden har 1 trapphus med entrédörrar till 4 
lägenheter i varje våningsplan. Lägenheterna är avskilda från varandra i 
brandteknisk klass EI60, vilket innebär att brand- och rökspridning skall 
förhindras under minst 60 minuter.  Bjälklag är utförda i betong i brand-
teknisk klass REI 120. Entrédörrar till lägenheter har brandteknisk klass 
”brandhämmande C½” vilket innebär att dörrbladet är brännbart men skall 
begränsa rök- och brandspridning under minst 30 minuter. Dörrbladen är 
utrustade med brevinkast av stålplåt samt saknar mekanisk dörrstängare.  

Branden startade i en lägenhet på tredje våningsplanet. Lägenheten omfat-
tar 2 rum, kök och toalett/badrum. Bostadsytan omfattar ca 58 m2. Lägen-
heten är utrustad med brandvarnare. 3 person bor i lägenheten. Det är inte 
känt om någon person vistades i lägenheten vid brandstarten. 

Upplysningar om branden 

Larm om branden inkom till SOS kl 18.41.55. Räddningstjänsten larmades 
kl 18.42.16. Vid framkomst kl 18.48.52, brinner det med öppen låga från 
balkong och lägenhet på det tredje våningsplanet. Rökdykare går in i lä-
genheten via trapphuset och möts av kraftig rök. Man kan snabbt konstate-
ra att brand pågår i kök samt på den balkong som ansluter till köket. Bran-
den kan snabbt slås ner och lägenheten ventileras från brandgaser. 

Undersökningen 

Undersökningen inleds den 4 mars kl 10.00.  
Brandskadorna är mest koncentrerade till balkongen med sekundär brand-
spridning in i köket via fönster och balkongdörrens glasruta. Övriga rum är 
opåverkade av brandskador men är rökskadade. 
Balkongdörren har varit stängd under brandförloppet vilket kan påvisas av 
frånvaro av förkolningsskador mellan dörrbladets kant och dörrkarmen. 
Sticklågor har svett balkongräcket på ovanförliggande balkong men brand 
har ej spridits dit på grund av frånvaro av brännbart materiel på denna bal-
kong. 
Brandskadornas utbredning visar att branden troligtvis startat i området vid 
balkongens högra gavel sett från balkongdörren. Detta stöds av ett kraftigt 
brand-V som sträcker sig från ett område där bl.a resterna av en mikro-
vågsugn finns. Brand-v:t löper via balkongdörrens fönster in i köket. 
Brandresterna på balkongens motsvarande sida har ej fullt så kraftiga ska-
dor. 
Vid grovröjning av brandresterna görs följande noteringar; 



I primärbrandhärden finns en utbränd mikrovågsugn. Dess skador är så 
omfattande att man ej kan påvisa om den varit brukbar eller ej. Dess 
sladdanslutning är delvis bortbränd. Mikrovågsugnen har varit placerad i 
ett skåp av trä/spånplatta. Av skåpet återstår endast ett stabiliseringskryss 
och en sockel. Mot balkongräcket har en sittmöbel (mindre soffa eller två 
fåtöljer) varit placerad. Av denna återstår endast förkolnade möbelben, be-
slag samt två resårer av stålfjäder som troligtvis varit klädda med stopp-
ning av polyuretan och klädda med tyg. 
På golvet finns rester av en trasmatta. På balkongens andra sida finns en 
kontorsstol samt rester av kartong och textilier från kläder. 
I resterna finns även ett kärl som liknar en askkopp. 
Det noteras också att det på underliggande mark och befintlig byggnads-
ställning finns hundratals cigarettfimpar. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Slutsatser 

Undersökningen ger inget svar på vad som orsakat branden. 
Förekomst av byggnadsställning gör att en utifrån kommande person kan 
haft möjlighet att bereda sig tillträde till balkongen. Förekomst av cigarett-
fimpar möjliggör risk för brandspridning via kastade fimpar.  

Spridningsrisk 

Vid utebliven släckinsats hade branden med stor sannolikhet spridits i lä-
genheten. Efter 60 minuters brandpåverkan finn fara för att branden spri-
dits vidare i fastigheten. Giftig och tät rök kunde spridits till trapphus och 
därmed utgjort fara för utrymmande personer. 
Fara för människors liv och hälsa bedöms ha förelegat. 
Fara för omfattande förstörelse av egendom bedöms ha förelegat. 

Åtgärder 

Rapport tillsänds Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt 
Räddningstjänsten Gislaved. 
 
 
 
Gert Lönnqvist 
Brandutredare 

Fåtöljer/ 
soffa 

Matta 

Kontorsstol 

Kartonger/ 
kläder 

Balkongdörr Köksfönster 

Skåp/mikro 



 
 
 

 
 

Primärbrandplats. Balkong på vån 3. 
 

 
 

Ovanförliggande balkong rökfylldes men brandspridning uteblev på grund av låg brandbelastning. 



 
 

 
 

Bilderna visar brandspridning in i 
köket via balkongdörr och sekundärt 
även köksfönstret. På balkongdörrens 
karm kan man läsa att dörrbladet va-
rit stängt under brandförloppet. Fär-
gen är relativt oskadad. 



 
Brandförloppet avbröts när branden spridits in i köket. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Sotfana på väggen kan påvisa var branden varit intensivast 
 



 
Primärbrandplats före friläggning 
 

 

 
Spiralfjädrar efter den sittmöbel som funnits på balkongen (se skiss) 
 



 
Rester av kontorsstol och kartonger med bl.a kläder 
 

 

 
 

På marken finns hundratals cigarettfimpar kastade 
 



 
 

Skadorna på balkongräcket visar vad en sittmöbel varit placerad (se skiss) 
 

 

 
 
 
 
 




