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Anledning till förundersökningen 

Olycksundersökningen är utförd enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Olyckan faller 
under Räddningstjänsten Syds fastställda kriterier för utökad olycksundersökning, eftersom den 
kunde resulterat i allvarliga personskador. Fokus i denna rapport kommer att vara att presentera en 
kortfattad bild av förloppet och trolig orsak för att kunna besluta om vidare olycksutredning och 
åtgärder.  

Byggnad/Objekt 

Raset har skett över en lastbrygga. Takkonstruktionen är i plåt med stålpelare som håller uppe balkar 
och ovan på detta plåtskivor. Den yttersta balken, I-balk, mot närliggande byggnad är av en mindre 
och ”klenare” sort än de som håller uppe resten av taket. De övriga är byggda som fackverksbalkar, 
se bild. Det är vid den yttersta balken som raset skett. Takkonstruktionen är inte fäst i väggen på den 
närliggande byggnaden till vänster.  
 

Beskrivning händelse 
Räddningstjänsten larmas ut på ett automatiskt brandlarm till Lyckebacken 5. Lyckebacken 5 är ett 
samlingsobjekt där bl a Flextrus AB har verksamhet. Det visar sig vid framkomst att det är ett tak 
som ”sjunkit ihop” och hänger lite snett, se bild 1. Ett sprinklerrör har dragits loss och löst ut det 
automatiska brandlarmet. En vakt har påbörjat stängning av sprinklersystemet och räddningstjänsten 
spärrar av aktuell plats. Då räddningstjänsten är på plats lossnar takkonstruktionen helt på vänster 
sida (den som vetter mot närliggande byggnad) och faller till marken, se bild 2.  
 
Det fanns både gammal och nyfallen snö på taket och den hade blåst ihop till en driva som låg mot 
den närliggande byggnaden.  

Trolig orsak 

Den direkta orsaken är troligen att takkonstruktionen inte orkade hålla uppe vikten av den 
ihopblåsta snön. 
 

Bakomliggande orsaker kan vara att: 

 snön inte skottats bort,  

 snön blåst ihop i drivor och lasten inte fördelats jämnt som är det som förutsätts under 
konstruktionsfasen 

 konstruktionen var för ”klen” 

 att delar av konstruktionen var försvagad pga belastningar av snö under tidigare vintrar. 
 
Förslag på vidare åtgärder. 
Utredaren föreslår att RSyd avvaktar resultat från Flextrus AB utredning och därefter beslutar om 
eventuella vidare åtgärder. Utredaren har kontakt med underhållschefen på Flextrus AB och får 
löpande information om deras arbete. 
 
 
 
Lund, 2011-02-23 
 
 
 
Anna Andersson Carlin 
Brandingenjör 
Räddningstjänsten Syd 
 



 

  

 

 
Bild 1 visar taket innan det sista raset. 

  
Bild 2 visar taket efter raset. Man kan tydligt se snödrivan mot den vänstra byggnaden.  
 


