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Anledning till förundersökningen 

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om 
vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en 
olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 
och har bl a syftet 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. 
 
Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson. 

Beställning/uppdrag  

Underlag till sakkunnigutlåtande och beslut om vidare utredning. 

Byggnad 

1,5 plans kedjehus uppfört 1968. Byggnadskonstruktion av trä, vissa delar utvändigt beklätt med 
tegel/träpanel samt yttertak av papp. 
 
Beskrivning händelse  
Villan är utrustat med ett kombinerat inbrotts- och brandlarm med kameror anslutet till ett 
vaktbolag. Vaktbolaget får in ett röklarm klockan ca 14.15 och ytterligare ett larm kommer in 
klockan 14.26. När kameran kopplas upp ser vaktbolaget att det är rök i bostaden. Då larmar 
vaktbolaget SOS klockan 14.27. Räddningstjänsten Syds larmbefäl tar över händelsen klockan 14.29 
och klockan 14.37 larmas station Hyllie. Styrkan är framme klockan 14.46 och finner då att villan är 
rökfylld men att det inte finns någon synlig brand.  
Styrkan slår sönder ett fönster och tar sig in och hittar resterna av fyra stearinljus i ett fönster som 
brinner lite. Brännskador på fönster och fönsterbänken samt att båda rutorna (tvåglas) i fönstret har 
spruckit. Fönsterbågen är av plast och fönsterbrädan i trä. Släckning påbörjas 14.48.  

Trolig orsak  

Orsaken till branden är att två tända ljus i adventsstaken inte har släckts och efter en stund antänt 
mossa, fönsterbåge och fönsterbräda.  Stearinjusen var fristående i en plåtform och kan av 
värmepåverkan eller annan anledning ramlat omkull och därmed orsakat branden. 
Fastigheten lämnades ca två timmar innan brandlarmet till vaktbolaget löste. 
 
Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering 
Brandskadorna begränsades till ett fönster och en fönsterbräda samt rökskador i hela villan. Dock 
fanns det risk för att branden kunde spridit sig till takfoten ovan fönstret på utsidan eftersom båda 
rutorna i fönstret hade spruckit. Därmed fanns risk för brand- och brandgasspridning vidare upp i 
konstruktionen. 
 
Vad avser totala handläggningstiden från inkommit röklarm till att räddningstjänsten är på plats så är 
den ca 30 minuter varav handläggningstiden av larmbefäl är ca 9 minuter! Riktlinje för hur 
hanteringen ska ske finns uppgjord men verkar inte ha följts vid den aktuella händelsen. 
 
Nedan följer ett utdrag ur den vägledning som finns: 
”Vägledning av räddningstjänst vid teknisk indikering”  
Exempel 3. Inringt larm till SOS från annan larmcentral om konstaterad brand/rökutveckling  
Händelse: Ett vaktbolag ringer in till SOS om att ett brandlarmsystem med kameraövervakning konstaterar 
rökutveckling.  
Förslag på åtgärd:  
• Kontroll av om objektet är försett med inbrottslarm med teaterrök.  

• Respons i form av undersökning alternativt räddningstjänstuppdrag.  



 

  
 

• Motiveringen ligger i den relativt höga tekniska tillförlitlighet (jämför med inringt larm från privatperson).  

 
 
Utredaren föreslår en vidare utredning om hantering/samverkan mellan vaktbolag och SOS samt 
Räddningstjänsten Syd av larm med kamera i bostäder avseende rutiner för handläggning och 
larmning.  
 
 
Lund 2012-12-17 
 
 
 
Bertil Nilsson 
Brandinspektör 
Räddningstjänsten Syd 
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Översiktsbild 

 
 

 
Brand skador på fönster och fönsterbräda med hål i glaset. 

 
 
 



 

  
 

 
Larm med kamera placerad mitt emot det brandskadade rummet 




