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Vid en brand på  upptäcktes brister i det byggnadstekniska brandskyddet. 

Bristerna medförde att utrymningsvägarna inte kunde användas på grund av rökspridning. Det var brister i 

både branddörrar och rökluckor. På grund av bristerna i det byggnadstekniska brandskyddet så fördröjdes 

insatsen när det gäller brandsläckning. 

Från och med 2012 vill MSB att vi regionala utredningssamordnare tittar på det byggnadstekniska 
brandskyddet. Vi skall bedöma hur det byggnadstekniska brandskyddet var tänkt att fungera, hur det 
fungerade, eller om byggnaden förändrats? Vilka regler gällde när det byggdes? 
Utredningen görs dessutom för att den skall kunna användas vid en händelsebaserad tillsyn. Den skall belysa 
de brister som påverkade inomhusmiljön och säkerheten för de boende. Utredningen rör endast den aktuella 
händelsen. När den är klar kommer den att delges till skyddsavdelningen vid MRF samt MSB. 
Huset består av hyreslägenheter. 

Mellan källaren och de båda trapphusen fanns det branddörrar, i trapphusen fanns det rökluckor och 
på varje plan i trapphuset fanns det brandvarnare. Det visade sig att branddörrarna inte hade 
fungerande dörrstängare och att rökluckorna inte gick att öppna. Brandvarnarna fungerade.  
Huset är en Br1-byggnad där källaren, trapphusen och lägenheterna är avskilda från varandra med 
branddörrar. 

 
Larmet kom till SOS 00:10:55. Operatören skriver att det är rökutveckling i källaren. Det var då oklart att det 
var i tvättstugan det brann. Inringaren som bor på första våningen ringer om att det luktar rök i lägenheten 
och när hon öppnar dörren till trapphuset så ser hon rök komma upp från källaren. Hon berättar att det bor 
folk i källaren också.  
I källaren finns dessutom tvättstuga och torkrum. I tvättutrymmet finns det en soptunna som man sätter lösa 
sopsäckar i. Det var i den branden startat. Det är troligtvis en anlagd brand eftersom det inte finns någon 
vanligt förekommande tändanledning i soppåsen. Om det inte är anlagt är en möjlig brandorsak att det blivit 
självantändning i eventuellt ludd från torktumlare. Det finns exempel på bränder i torktumlade handdukar där 
det funnits olja på handdukarna. Dock inte många kända. 

Efter att SOS larmats anländer Stn 700 med en släckbil och 5 man. Efter orientering ser man att trapphusen 
är rökfyllda och bestämmer sig för att ventilera trapphusen för att säkerställa utrymningsvägen för de 
boende. Man stöter på problem eftersom det inte går att öppna rökluckorna i trapphuset på avsett sätt. Man 
provar sedan att öppna rökluckorna utifrån med höjdfordon. Det går inte heller, rökluckorna sitter fast.  
De båda branddörrarna mellan trapphus och källare hade inte avsedd funktion. Den ena dörren tog i karmen 
när den skulle stängas vilket gjorde att den inte gick igen. Den gick att stänga om man tog i riktigt men i den 
här händelsen försvårade den inte rökspridning till andra brandceller.  
Den andra branddörren stod öppen men gick att stänga men dörrstängaren hade släppt från karmen så att den 
inte stängdes automatiskt. Därmed fanns det inte något som hindrade rök att gå upp i trapphusen. 

Orsaken till branden kommer vi inte att få reda på men orsaken till rökspridningen i trapphus samt att det inte 
gick att öppna rökluckorna presenteras i bildbilagan som bifogas.  
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När RL gör sin orientering upptäcker han att utrymningsvägarna i huset är rökfyllda, vilket medför att man 
inte släcker branden direkt. Man vill öppna rökluckor och ventilera trapphuset först. Man upptäcker att 
rökluckorna inte går att öppna vilket medförd att man måste öppna fönster högt upp i trapphuset för att 

kunna ventilera. Det gör att ventileringen tar längre tid än tänkt. Det innebär att brandsläckningen 
fördröjs ytterligare. Prioriteringen som gjordes har kunnat medföra att branden spridit sig och hotat 
byggnaden. I det här fallet var brandrummet av betong/ej brännbara ytor, vilket gjorde att branden 
inte fick fäste i byggnaden.  
 

 
Det är troligt att branden anlagts av någon med anknytning till huset eller av någon boende eftersom bara de 
boende i huset har nycklar till tvättstugan. 
 

Att branddörrarna inte går att stänga eller att de inte stängs automatiskt gjorde vid den här branden 
att trapphusen rökfylldes snabbt. Det medförde att insatsen blev mer komplicerad eftersom man 
valde att säkra en bra miljö i angränsande brandceller (trapphusen) med den 1+4 styrka som var 
först på plats, i stället för att släcka initialbranden. Om det byggnadstekniska brandskyddet fungerat 
som det var tänkt så hade branden kunnat släckas utan att man fått kraftig rökspridning till 
trapphuset. Branddörrarna hade gjort att rökspridningen blivit mindre. När sedan rökluckorna inte 
går att öppna så finns det ju ingen möjlighet att utrymma huset för de boende.  
När förstärkningsstyrkan från Stn 100 kommer till platsen så kan man genomföra både 
brandsläckning och ventilering.  
 
Vid den här tiden på dygnet, runt midnatt, kan man anta att de flesta boende är hemma och det är 
möjligt att många boende kommer att utrymma sin lägenhet.  

Räddningstjänsten bör besikta det byggnadstekniska brandskyddet på förekommen anledning. Branddörrars 
och rökluckors funktion bör kontrolleras. 
 

Bildbilaga med kommentarer 
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Klockan på bilderna är inte justerad för sommartid. 

Figur 1 Angreppsvägen för rökdykarna till tvättstugan 
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Figur 2 Tvättstugan 

  
 

 
Figur 3 Tvättstugan 
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Figur 4 Primärbrandplats 

 

 
Figur 5 Dörren stänger inte trots dörrstängare 

 
 
 

Foton tagna av 
utryckningsstyrkan 

 

Det syns hur färgen är 
bortskavd på grund av 
att dörrbladet är för 

trångt i karmen. 
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Figur 6 Den branddörr som gick att stänga 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 7 I det här röret går wiren till rökluckan från handtaget i entrén 

Här går dörren att stänga men 
dörrstängaren sitter bara i dörren 
och inte i karmen vilket medför 

att dörrstängaren är utan funktion. 

Med sådana här rörböjar så är inte 
rökluckans funktion säkerställd. 
Böjarna måste vara mjukare samt 
att rören inte får ge efter när man 
drar i wiren. 
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Figur 8 Man ser att skarmuffen har gett efter. 

 

 
Figur 9 Här syns muff och rökshacktet 

 
Det finns inga bilder på rökluckorna. 
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Figur 10 Rökluckans öppningsanordning. 

 

 
Figur 11 Brandvarnaren i toppen av trapphuset bredvid takluckan till vinden 

 
 
 
 
 




